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VIII. Akta procesu z 1953 roku
Józefa Sobuty oskar˝onego o udzia∏ w zbrodni 

na ludnoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem

Józef Sobuta, którego w post´powaniu karnym w 1949 r. Êwiadkowie i podejrzani
wielokrotnie wymieniali jako jednego z g∏ównych organizatorów mordu ˚ydów w Jed-
wabnem, nie zosta∏ osàdzony wraz z innymi sprawcami tej zbrodni. Na kilka dni przed
planowanym przez Urzàd Bezpieczeƒstwa zatrzymaniem trafi∏ do szpitala psychia-
trycznego na obserwacj´. Ten dziwny zbieg okolicznoÊci nasuwa przypuszczenie, ˝e na
wieÊç o przeprowadzonych w Jedwabnem aresztowaniach móg∏ si´ tam ukryç przed wy-
miarem sprawiedliwoÊci1. Dochodzenie przeciwko niemu zosta∏o wtedy umorzone,
chocia˝ zgodnie z art. 5 kpk nale˝a∏o je zawiesiç2.

Sobut´ zatrzymano dopiero 6 marca 1953 r. w ¸odzi, gdzie mieszka∏, w zwiàzku z po-
dejrzeniem o wr´czenie urz´dnikowi Prezydium Rady Narodowej ∏apówki w zamian za
odroczenie likwidacji jego sklepu tekstylnego. 23 kwietnia 1953 r. Komisja Specjalna do
Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym wymierzy∏a mu za to kar´ 12 mie-
si´cy obozu pracy i 1500 z∏ grzywny3. Zapewne jednak ten zarzut nie by∏ wy∏àcznà
przyczynà zatrzymania go. W postanowieniu o wszcz´ciu Êledztwa z 6 marca 1953 r.
i w o dzieƒ póêniejszym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu mowa bowiem
o podejrzeniu pope∏nienia przez Sobut´ przest´pstwa z art. 1 pkt 1 dekretu sierpniowe-
go, a konkretnie o udziale w spaleniu kilkuset ˚ydów w Jedwabnem oraz wydaniu ˝an-
darmerii niemieckiej Czes∏awa Kupieckiego, milicjanta z okresu okupacji sowieckiej4.

Nie jest jasne, kiedy i dlaczego w∏adze bezpieczeƒstwa powróci∏y do sprawy udzia-
∏u Józefa Sobuty w mordzie ˚ydów w Jedwabnem. Niewykluczone, ˝e ju˝ wczeÊniej by∏
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1 Podczas badania przeprowadzonego przez bieg∏ych lekarzy na zlecenie UB 7 IV 1953 r. Józef Sobuta nie
wspomina∏, by wczeÊniej leczy∏ si´ psychiatrycznie. Najwyraêniej jednak symulowa∏ niedorozwój umys∏owy,
udajàc, ˝e nie potrafi odpowiedzieç na pytania o szczegó∏y z ˝yciorysu, które doskonale pami´ta∏ podczas
Êledztwa (np. liczba rodzeƒstwa, data w∏asnego Êlubu). Biegli orzekli, ˝e Sobuta „w chwili pope∏nienia zarzu-
conego mu przest´pstwa rozumia∏ istot´ i znaczenie dokonywanego czynu i móg∏ pokierowaç swym post´po-
waniem” (VIII, dok. nr 10). 
2 Por. VII, dok. nr 99. Art. 5 kpk z 1928 r. brzmia∏: „W razie nieuj´cia oskar˝onego lub jego choroby psy-
chicznej post´powanie zawiesza si´ na czas trwania przeszkody. W miar´ potrzeby nale˝y zebraç i zabezpie-
czyç dowody”.
3 VIII, dok. nr 45, przyp. 7. Podczas rewizji w mieszkaniu Józefa Sobuty zarekwirowano kilka kawa∏ków
podszewki, dwa kupony bistoru i jeden p∏ótna bia∏ego, g∏oÊnik oraz kilka arkuszy kalki. W chwili zatrzyma-
nia Sobuta mia∏ przy sobie m.in. „poÊwiadczenie z pobytu w szpitalu nr 541” oraz „dwa rachunki wystawio-
ne przez szpital”, nie wiadomo jednak, czy by∏ to szpital psychiatryczny (AIPN, SWB, 145, k. 195–196, Pro-
toko∏y rewizji domowej i rewizji osobistej u Józefa Sobuty, 7 III 1953).
4 AIPN, SWB, 145, k. 197, 199. Postanowienie o wszcz´ciu Êledztwa wyda∏ funkcjonariusz sekcji ekonomicz-
nej Wydzia∏u Âledczego UBP na m. ¸ódê sier˝. Zenon Jakubowski, a postanowienie o tymczasowym aresz-
towaniu wiceprokurator Irena Wajsman.
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przez jakiÊ czas w r´kach UB, co mog∏o mieç zwiàzek z jego domniemanymi kontakta-
mi z antykomunistycznym podziemiem. W liÊcie do Powiatowego Urz´du Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w ¸om˝y z 1949 r. Henryk Krystowczyk denuncjujàc mi´dzy in-
nymi Józefa Sobut´, poda∏ zagadkowà informacj´ „obecnie adres jego [Józefa Sobuty
– K.P.] jest WUBP w Bia∏ymstoku”5. Funkcjonariusze UB dysponowali równie˝ foto-
grafià Sobuty, pokazywali jà Êwiadkom w czasie przes∏uchania.

Pierwszych Êwiadków, Stanis∏awa Danowskiego, Aleksandra Janowskiego i Stanis∏a-
wa Soko∏owskiego, przes∏uchano w PUBP w ¸om˝y 31 grudnia 1952 r., a zatem jeszcze
przed formalnym wszcz´ciem Êledztwa. 10 lutego nast´pnego roku oficer Informacji Woj-
skowej przes∏ucha∏ Juliana Soko∏owskiego, odbywajàcego wówczas zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà. Âwiadków pytano o: udzia∏ Sobuty w mordzie ˚ydów w Jedwabnem oraz w po-
biciu i wydaniu Niemcom Czes∏awa Kupieckiego, a tak˝e o jego przynale˝noÊç po wojnie
do Narodowych Si∏ Zbrojnych lub utrzymywanie kontaktów z tà organizacjà.

Aleksander Janowski, który w 1949 r. te˝ by∏ podejrzany o udzia∏ w zbrodni jedwa-
bieƒskiej, ale dochodzenie przeciwko niemu umorzono, zezna∏, ˝e 10 lipca 1941 r. ni-
czego nie widzia∏, gdy˝ si´ ukrywa∏ (dok. nr 2)6. Stanis∏aw Danowski i Julian Soko∏ow-
ski natomiast z∏o˝yli zeznania mocno obcià˝ajàce Józefa Sobut´. Wed∏ug nich Sobuta
aktywnie uczestniczy∏ we wszystkich fazach zbrodni, a nawet kierowa∏ rozbijaniem
przez ˚ydów pomnika Lenina. Mia∏ te˝ wraz z Eugeniuszem Kalinowskim i Jerzym
Laudaƒskim zn´caç si´ nad Czes∏awem Kupieckim, który zosta∏ zabity w pierwszych
dniach okupacji niemieckiej. Stanis∏aw Soko∏owski wspomnia∏ z kolei o kontaktach
Sobuty z podziemiem po wojnie, oskar˝a∏ go te˝ o udzia∏ w zbrodni na ˚ydach, ale wie-
dzia∏ o tym od syna, Juliana (dok. nr 1, 3 i 4)7.

Na pierwszych przes∏uchaniach w ¸odzi Józefa Sobuty w ogóle nie pytano o udzia∏
w zbrodni na ˚ydach w Jedwabnem, ale o to, kiedy zamieszka∏ w tym mieÊcie, czym si´
zajmowa∏, z kim utrzymywa∏ kontakty oraz jaki by∏ jego stosunek do okupanta niemiec-
kiego (dok. nr 5–9). Prawdopodobnie funkcjonariusze ∏ódzkiego UB zbyt ma∏o wie-
dzieli o wydarzeniach w Jedwabnem, by móc formu∏owaç konkretne pytania na ten te-
mat. W przes∏uchaniach pojawi∏ si´ natomiast wàtek zwiàzków Sobuty z NSZ. Sobuta
zaprzeczy∏, ˝e nale˝a∏ do tej organizacji, choç przyzna∏, ˝e kontaktowa∏ si´ z jednym
z jej cz∏onków, Witoldem Rozwadowskim „Grabem” (wczeÊniej mówi∏ o tym Stanis∏aw
Soko∏owski).

Z wyjaÊnieƒ podejrzanego i zeznaƒ Êwiadków wy∏ania si´ portret Józefa Sobuty. Uro-
dzi∏ si´ w 1895 r. w Bia∏aszewie w powiecie szczuczyƒskim, gdzie jego ojciec by∏ robotni-
kiem rolnym. Za m∏odu pomaga∏ rodzicom w gospodarstwie (Sobutowie mieli te˝ dwie
morgi w∏asnej ziemi), przez jakiÊ czas terminowa∏ w warsztacie rymarsko-tapicerskim
w Grajewie. Mia∏ dwóch braci, którzy wyemigrowali do Francji. W 1932 r. o˝eni∏ si´, mia∏
dwoje dzieci. Cztery lata póêniej sprzeda∏ odziedziczony po rodzicach majàtek i przeniós∏
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5 VII, dok. nr 29.
6 By∏o to notabene niezgodne z wczeÊniejszà linià obrony Aleksandra Janowskiego, który twierdzi∏, ˝e do pil-
nowania ˚ydów na rynku wyszed∏, bo zmusi∏ go groêbà burmistrz Marian Karolak (ibidem, dok. nr 21 i 33).
7 Niewykluczone, ˝e Stanis∏aw Soko∏owski by∏ tà samà osobà, której w 1949 r. Stanis∏aw Zejer przypisywa∏
udzia∏ w sp´dzaniu ˚ydów na rynek. Soko∏owski by∏ wtedy przes∏uchany w UB, ale nie zosta∏ oskar˝ony, por.
ibidem, dok. nr 90, przyp. 2.



si´ do Jedwabnego, gdzie za∏o˝y∏ sklep b∏awatny, z którego utrzymywa∏ rodzin´. Âwiad-
kowie, których pytano o przynale˝noÊç Sobuty do Stronnictwa Narodowego, nie potrafi-
li tego potwierdziç, niektórzy jednak podkreÊlali, ˝e aktywnie uczestniczy∏ w obchodach
Êwiàt narodowych i by∏ jednym z organizatorów bojkotu sklepów ˝ydowskich, na czym
mia∏, jako kupiec, korzystaç8. Chocia˝ wed∏ug kilku Êwiadków by∏ cz∏owiekiem zamo˝-
nym, nie dorobi∏ si´ wtedy w∏asnego domu i wynajmowa∏ mieszkanie przy Nowym Ryn-
ku od Antoniego Tor˝ewika. Podczas okupacji sowieckiej zarabia∏ na ˝ycie jako furman.

Po zaj´ciu Jedwabnego przez Niemców w czerwcu 1941 r., Józef Sobuta zosta∏
zast´pcà burmistrza Mariana Karolaka, a wed∏ug niektórych Êwiadków sekretarzem
utworzonego wtedy zarzàdu miejskiego. Nie jest jasne, jak d∏ugo sprawowa∏ t´ funkcj´.
Wed∏ug Êwiadków obrony – zaledwie przez dwa tygodnie, wed∏ug innych zaÊ pe∏ni∏ jà
d∏u˝ej, jak równie˝ uczestniczy∏ w sporzàdzaniu list osób kierowanych na roboty przy-
musowe do Niemiec. 

Po wymordowaniu w Jedwabnem ˚ydów Józef Sobuta zajà∏ dom Hersza Szterna
przy Nowym Rynku i prowadzi∏ tam sklep kolonialny. Cz´Êç tego domu wynajmowa∏
Czes∏awowi Sulewskiemu, który zeznawa∏ potem jako jego Êwiadek obrony. Sobuta
mia∏ te˝ warsztat rymarski i wykonywa∏ us∏ugi dla Niemców, z czego podobno ciàgnà∏
du˝e korzyÊci. Przynajmniej z niektórymi Niemcami by∏ chyba w dobrej komitywie, bo
dwoje Êwiadków obrony jako argument na jego korzyÊç poda∏o, ˝e dzi´ki jego wsta-
wiennictwu u Niemców mogli paÊç krowy na dworskiej ∏àce. Nie uchroni∏o go to jed-
nak od aresztowania, którego termin i okolicznoÊci nie sà w pe∏ni znane. Sam Sobuta
raz mówi∏, ˝e by∏o to w 1943 r., a innym razem, ˝e w 1944 r. Niektórzy Êwiadkowie
twierdzili, ˝e aresztowano go przed samym wyzwoleniem, a zatem raczej w 1944 r.
Wed∏ug jednych Sobuta zosta∏ zatrzymany w ∏apance, a wed∏ug innych jako zak∏adnik
po zabiciu przez partyzantów jakiegoÊ niemieckiego funkcjonariusza. Co ciekawe, je-
den ze Êwiadków wspomnia∏, ˝e w tym samym czasie Niemcy aresztowali Mariana
Karolaka9. Sobuta przebywa∏ w obozach koncentracyjnych Gross-Rosen i Nordhau-
sen–Dora–Mittelbau, skàd powróci∏ do Jedwabnego zapewne latem 1945 r. Na krótko
otworzy∏ tam kram z materia∏ami ∏okciowymi, a w 1946 r. wyprowadzi∏ si´ z rodzinà do
¸odzi, gdzie za∏o˝y∏ sklep tekstylny, który prowadzi∏ do aresztowania.

W koƒcu kwietnia 1953 r. UBP na m. ¸ódê przekaza∏ Józefa Sobut´ do dyspozycji
Prokuratury Wojewódzkiej w Bia∏ymstoku i dalej post´powanie karne w jego sprawie
toczy∏o si´ w PUBP w ¸om˝y. W porównaniu z dochodzeniem z 1949 r., prowadzonym
najwyraêniej nieporadnie i powierzchownie, Êledztwo przeciwko Sobucie potraktowano
znacznie staranniej i bardziej wnikliwie. Przes∏uchano 29 Êwiadków, w tym 5 Êwiadków
obrony (w 1949 r. zbadano tylko 19 Êwiadków, w tym równie˝ 5 Êwiadków obrony10),
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8 Interesujàce jest zeznanie Mieczys∏awa Gerwada na ten temat: „Nie mog´ stwierdziç, czy Sobuta Józef na-
le˝a∏ do jakiejÊkolwiek organizacji, wiem, ˝e przed wojnà w czasie bojkotu ˚ydów, wi´c cz∏onkowie narodów-
ki nie dali ludnoÊci kupowaç u ˚ydów, a zganiali ludzi do sklepu Sobuty Józefa, który w tym czasie mia∏ naj-
wi´kszy utarg” (VIII, dok. nr 16).
9 W „Informacji bie˝àcej” nr 1 (74) BIP KG AK z 7 I 1943 r. odnotowano, ˝e Niemcy aresztowali w Jedwab-
nem kilkanaÊcie osób „za dzia∏alnoÊç politycznà”, w tym burmistrza Mariana Karolaka z ca∏à rodzinà (AAN,
Delegatura Rzàdu RP na Kraj, 202/III-7, t. 1, k. 196). 
10 Nie uwzgl´dniam czterech Êwiadków, którzy byli przes∏uchiwani równie˝ w charakterze podejrzanych
i z wyjàtkiem jednego – Stanis∏awa Soko∏owskiego – zasiedli na ∏awie oskar˝onych.



a ich zeznania sà w wi´kszoÊci obszerniejsze i bardziej szczegó∏owe. Oficerowie Êledczy
z ¸om˝y si´gn´li do akt post´powania karnego z 1949 r. i sporzàdzili odpisy niektórych
zeznaƒ dotyczàcych podejrzanego11. Pojechali te˝ do wi´zienia w Goleniowie, by prze-
s∏uchaç niektórych skazanych w tamtym procesie, zbadali równie˝ kilku ówczesnych
oskar˝onych, którzy zostali uniewinnieni12.

Jako êród∏o historyczne akta procesu Józefa Sobuty wydajà si´ nie mniej wa˝ne ni˝
materia∏y post´powania karnego z 1949 r., a byç mo˝e nawet bardziej wartoÊciowe.
Relacje Êwiadków niedotyczàce bezpoÊrednio podejrzanego, ale opisujàce ogólnie prze-
bieg wydarzeƒ lub dzia∏ania innych osób, nie mog∏y mu w sensie procesowym ani zaszko-
dziç, ani pomóc. Jak si´ wydaje, poruszajàc takie wàtki, Êwiadkowie – zarówno obrony,
jak i oskar˝enia – nie mieli powodów, by przek∏amywaç rzeczywistoÊç (byç mo˝e z wyjàt-
kiem w∏asnych czynów). Ich relacje mo˝na wi´c uznaç za wiarygodne, zw∏aszcza ˝e nie-
którzy wyraênie odró˝niali to, co widzieli osobiÊcie, od tego, co znali ze s∏yszenia.

Charakterystyczne, ˝e nawet ci Êwiadkowie, którzy byli sàdzeni w 1949 r., zeznajàc
teraz najcz´Êciej zgodnie ze swojà ówczesnà linià obrony, nie wahali si´ mówiç o udzia-
le w zbrodni na ˚ydach innych mieszkaƒców Jedwabnego. „[...] rozkaz wydany by∏ przez
Niemców. W morderstwie ˚ydów bra∏a udzia∏ równie˝ ludnoÊç cywilna z m. Jedwabne,
jak równie˝ z okolicznych wiosek” – powiedzia∏ na przes∏uchaniu jeden z najsurowiej
ukaranych w 1949 r. sprawców, Jerzy Laudaƒski13. Feliks Tarnacki, którego wtedy unie-
winniono, zezna∏: „W morderstwie tym bra∏o du˝o udzia∏ Polaków, jak Karolak i inni”14.
Podobnie zeznawali ci Êwiadkowie, którzy, jak Stanis∏awa Sielawa, wyraênie starali si´
nie obcià˝aç samego podejrzanego: „Kto bra∏ udzia∏ w morderstwie tych ˚ydów, tego
nie wiem, ale jak s∏ysza∏am, wi´c brali udzia∏ oprócz Niemców i Polacy, lecz czy bra∏
udzia∏ Sobuta Józef, tego nie wiem, gdy˝ nie widzia∏am i nie s∏ysza∏am”15. 

Âwiadkowie opowiedzieli mi´dzy innymi o okolicznoÊciach podj´cia decyzji o wy-
mordowaniu jedwabieƒskich ˚ydów. Józef Gràdowski, tak samo jak Szmul Waser-
sztejn w relacji z 1945 r.16, mówi∏ o wspólnej naradzie cz∏onków magistratu i Niemców,
podczas której na wniosek jednego z mieszkaƒców Jedwabnego odrzucono propozycj´,
aby oszcz´dziç cz´Êç ˝ydowskich rzemieÊlników. Co zrozumia∏e, Gràdowski, jako ˚yd,
nie by∏ przy tym obecny, ale s∏ysza∏ o tym „od ludnoÊci miejscowej”17. Prawdopodobnie
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11 W lipcu 1953 r. przes∏uchania w PUBP w ¸om˝y prowadzi∏ st. sier˝. W∏adys∏aw Jab∏oƒski. Mia∏ 23 lata, po-
chodzi∏ z powiatu i∏˝eckiego, mia∏ ma∏à matur´. Co ciekawe, w koƒcu 1954 r. wystàpi∏ ze s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa, motywujàc to nast´pujàco: „brak mi jest zawzi´toÊci i samozaparcia, aby móc skutecznie
i energicznie prowadziç takie czy inne Êledztwo” (AIPN, Bi 98/693). Na poczàtku sierpnia 1953 r. prowadzenie
Êledztwa przejà∏ st. sier˝. W∏odzimierz Wo∏kowycki, urodzony w 1925 r. w Bia∏owie˝y, absolwent rosyjskiej dzie-
si´ciolatki, który karier´ w S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa kontynuowa∏ do po∏owy lat 70. (AIPN, Bi 98/1958).
12 W∏adys∏aw Dàbrowski, który korzysta∏ z przerwy w odbywaniu kary, zosta∏ przes∏uchany w Jedwabnem
1 VII 1953 r. Osiem dni póêniej przes∏uchano w wi´zieniu Boles∏awa Ramotowskiego, Antoniego Niebrzy-
dowskiego i Jerzego Laudaƒskiego (VIII, dok. nr 11, 23–25). SpoÊród osób uniewinnionych w 1949 r. prze-
s∏uchano Eugeniusza Âliweckiego, Mariana ˚yluka, Józefa Chrzanowskiego i Feliksa Tarnackiego (ibidem,
dok. nr 13, 15, 30, 36). 
13 Ibidem, dok. nr 25.
14 Ibidem, dok. nr 36.
15 Ibidem, dok. nr 32.
16 Por. V, dok. nr 6.
17 VIII, dok. nr 14. W dochodzeniu Józef Gràdowski zezna∏, ˝e „narada” z Niemcami odby∏a si´ na kilka dni
przed akcjà przeciwko ˚ydom, a na rozprawie sàdowej mówi∏, ˝e w dniu mordu. Jego relacja mo˝e byç po-
dobna do Êwiadectwa Szmula Wasersztejna, gdy˝ podczas wojny przez 26 miesi´cy razem si´ ukrywali i mo-
gli rozmawiaç na ten temat. Obaj jednak musieli o tym wiedzieç od osób trzecich.



taka wersja wydarzeƒ krà˝y∏a w Jedwabnem, choç nie wiadomo, do jakiego stopnia
odpowiada∏a prawdzie, a do jakiego zosta∏a przetworzona w lokalny mit. Z licznych re-
lacji wynika, ˝e po wojnie zbrodnia na ˚ydach by∏a w mieÊcie cz´stym tematem rozmów,
tote˝ Êwiadkowie o wielu szczegó∏ach wiedzieli ze s∏yszenia. Charakterystyczna jest wy-
powiedê Êwiadka Adama Grabowskiego: „˚e Sobuta bra∏ udzia∏ w tym morderstwie,
wi´c jak ju˝ zezna∏em, s∏ysza∏em tylko od miejscowej ludnoÊci w Jedwabnem, lecz kon-
kretnie od kogo, nie pami´tam, poniewa˝ o tym ludnoÊç szeroko debatowa∏a”18.

Wa˝ne szczegó∏y dotyczàce przygotowaƒ do mordu ˚ydów poda∏ Stanis∏aw Danow-
ski: „Pewnego dnia burmistrz m. Jedwabne wyda∏ mieszkaƒcom wezwania, aby stawili si´
w magistracie, lecz w jakim celu, tego nie pisano. Na drugi dzieƒ, kto by∏ ch´tny, to po-
szed∏, du˝o ludzi si´ nie stawi∏o. Po stawieniu si´ ludzi zarzàd magistratu wyda∏ polece-
nie, aby ludziom tym daç wódki, co te˝ i uczyniono. Po tej biesiadzie burmistrz Karolak
(gdzie zamieszkuje, tego nie wiem) oraz ca∏y zarzàd, w którym równie˝ by∏ Sobuta Józef,
wydali zarzàdzenie tym ludziom, aby pobrali dràgów i sp´dzili wszystkich ˚ydów m. Jed-
wabne. Kto by∏ ch´tny, a du˝o takich si´ znalaz∏o, chodzili po mieszkaniach ˝ydowskich
i sp´dzali ̊ ydów, zaÊ burmistrz, Sobuta Józef i inni cz∏onkowie magistratu sprawdzali, czy
wszyscy ˚ydzi zostali sp´dzeni”19. Z relacji tej wynika, ˝e decyzja o pogromie zapad∏a
wczeÊniej ni˝ w dniu mordu. Podaje to w wàtpliwoÊç wyjaÊnienia z∏o˝one w 1949 r. przez
niektórych podejrzanych, jakoby wzi´li udzia∏ w zbrodni pod bezpoÊrednim przymusem
Niemców. WyjaÊnienia oskar˝onego Józefa Sobuty mogà natomiast wskazywaç, ˝e akcja
przeciwko ˚ydom rozpocz´∏a si´ przed 10 lipca 1941 r. i trwa∏a kilka dni: „Mówi∏em
o pieleniu trawy przez ˚ydów, gdy˝ pe∏li oni jà przez par´ dni”20. W jego relacji jest jesz-
cze jeden niewyjaÊniony trop. Na rozprawie sàdowej Sobuta powiedzia∏: „Do ochotniczej
policji porzàdkowej nie nale˝a∏em”21. Byç mo˝e Êwiadczy to, ˝e w Jedwabnem, podobnie
jak w Radzi∏owie, w pierwszych dniach okupacji niemieckiej w 1941 r. powsta∏a ochotni-
cza stra˝ obywatelska. Inne relacje jednak o tym nie wspominajà.

Kilku Êwiadków mówi∏o o udziale w zbrodni Niemców. W ich zeznaniach pojawi∏y
si´ wzmianki, ˝e Niemcy wydali rozkaz wymordowania ˚ydów i „w akcji tej brali
udzia∏ Niemcy, ale w wi´kszej cz´Êci Polacy z Jedwabnego”22. O tym, co konkretnie
Niemcy robili w Jedwabnem 10 lipca 1941 r., z relacji dowiadujemy si´ jednak niewie-
le, cz´sto sà one sprzeczne. Julian Soko∏owski mówi∏, ˝e „Sobuta w czasie akcji prze-
bywa∏ wÊród ˝andarmów niemieckich i pomaga∏ im sp´dzaç ˚ydów na rynek”, a póê-
niej „z kilkoma ˝andarmami wzià∏ grup´ ˚ydów i zaprowadzili [ich] do skwerku, gdzie
sta∏ pomnik Lenina”23. Zeznajàc póêniej, stwierdzi∏ jednak, ˝e „Niemcy w wyp´dzaniu
˚ydów z mieszkaƒ udzia∏u nie brali”24. Józef Gràdowski, który by∏ jednà z ofiar zajÊç
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18 Ibidem, dok. nr 33.
19 Ibidem, dok. nr 1.
20 Ibidem, dok. nr 45. O tym, ˝e ˚ydów sp´dzano do pielenia trawy na rynku przez trzy kolejne dni, poczàw-
szy od 8 VII 1941 r., a dopiero ostatniego dnia ich wymordowano, powiedzia∏ w wywiadzie udzielonym
Annie Bikont Stanis∏aw Przechodzki. Autor tej relacji, urodzony dziesi´ç lat po wojnie, wiedzia∏ o tym od
swojej matki. Przechodzki przytoczy∏ te˝ relacj´ z lat 70. Eugeniusza Âliweckiego, ˝e „Karolak zawar∏ umo-
w´ z Niemcami, ˝e miasto samo za∏atwi spraw´ ˚ydów” (S. Przechodzki, Szatan wstàpi∏ do Jedwabnego,
„Gazeta Wyborcza”, 5 IV 2002). 
21 VIII, dok. nr 49.
22 Ibidem, dok. nr 33 (zeznanie Adama Grabowskiego).
23 Ibidem, dok. nr 4.
24 Ibidem, dok. nr 31.



w Jedwabnem, powiedzia∏: „siedzia∏em z innymi ˚ydami na Nowym Rynku, których
sp´dzili Niemcy”25. W kolejnym zeznaniu stwierdzi∏: „Wygnano ˚ydów na rynek, wy-
ganiali Niemcy, gestapowcy – by∏o ich dwóch”26. Wspomina∏ te˝, ˝e Niemcy robili
zdj´cia. Stanis∏aw Danowski zezna∏ natomiast, ˝e „w akcji tej Niemcy równie˝ brali
udzia∏, ale tylko w wydawaniu, a raczej wyra˝aniu zgody w pewnych posuni´ciach co
do tej akcji”27. Z zeznaƒ z∏o˝onych w Êledztwie przeciwko Sobucie, podobnie jak z re-
lacji zebranych w dochodzeniu z 1949 r., wynika∏oby, ˝e Niemcy nie wzi´li bezpoÊred-
niego udzia∏u w ostatniej fazie mordu. Julian Soko∏owski powiedzia∏: „Zaznaczam, ˝e
˝andarmi pomagali goniç ˚ydów tylko w mieÊcie, a ko∏o stodo∏y byli tylko przewa˝nie
sami Polacy”28. Podobnie zeznawa∏ Adam Grabowski: „Wy˝ej opisanà akcjà mordu
˚ydów kierowali Niemcy, ale ˚ydów zganiali na rynek, pilnowali, aby nie uciekali,
a nast´pnie gnali do stodo∏y tylko Polacy z Jedwabnego”29. Obu Êwiadków jednak pod
samà stodo∏à, jak twierdzili, nie by∏o. 

Józef Sobuta nie przyzna∏ si´ do ˝adnego ze stawianych mu zarzutów. Zaprzeczy∏,
by przed wojnà nale˝a∏ do jakiejÊ partii politycznej i organizowa∏ bojkot sklepów ˝y-
dowskich. Twierdzi∏, ˝e nie by∏ zast´pcà burmistrza Karolaka, którego zna∏ s∏abo, ani
pracownikiem umys∏owym magistratu (wzywano go tylko do dorywczych prac). 10 lip-
ca 1941 r. ukry∏ si´ w domu i przez ca∏y dzieƒ nigdzie nie wychodzi∏. WymyÊli∏ te˝ histo-
ryjk´, która zapewne mia∏a obaliç zarzut Juliana Soko∏owskiego, ˝e Sobuta kierowa∏
rozbijaniem przez grup´ ˚ydów pomnika Lenina, a nast´pnie sp´dzaniem ˚ydów do
stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, gdzie zostali zamordowani. Utrzymywa∏ mianowicie,
˝e pomnik zosta∏ zniszczony nie w dniu mordu ˚ydów, lecz w pierwszych dniach oku-
pacji niemieckiej, on zaÊ w tym czasie przebywa∏ w oddalonej o 3 km od Jedwabnego
wsi Biczki. Âwiadkowie zg∏oszeni przez ˝on´ Sobuty, Józef, Antoni i Boles∏awa Górscy,
potwierdzili, ˝e Sobuta przebywa∏ w Biczkach przez pierwsze trzy tygodnie okupacji
niemieckiej (dok. nr 18–20). Wersj´ Sobuty dotyczàcà zniszczenia pomnika Lenina
obalili przes∏uchani przez UB Êwiadkowie Franciszek Lusiƒski i Józef Mariak (dok.
nr 40 i 41)30. Tego, ˝e Sobuta przebywa∏ w Biczkach, nie mo˝na wprawdzie wykluczyç,
choç zak∏adajàc nawet, ˝e schroni∏ si´ tam, jak twierdzi∏, tylko na czas przejÊcia frontu,
ju˝ po kilku dniach musia∏ byç z powrotem w Jedwabnem.

CzynnoÊci Êledcze w ∏om˝yƒskim UB zakoƒczono na poczàtku wrzeÊnia 1953 r., po
czym Sobut´ przekazano do dyspozycji Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego w Bia∏ymstoku31. Miesiàc póêniej, 3 paêdziernika 1953 r., funkcjonariusz tamtejsze-
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25 Ibidem, dok. nr 45.
26 Ibidem, dok. nr 49.
27 Ibidem, dok. nr 38.
28 Ibidem, dok. nr 4.
29 Ibidem, dok. nr 33.
30 Co ciekawe, w 1949 r. podejrzani obwiniali Franciszka Lusiƒskiego i Józefa Mariaka o wspó∏udzia∏
w zbrodni na ˚ydach, ale ich nie przes∏uchano. W 1953 r. pierwszy z nich twierdzi∏, ˝e 10 VII 1941 r. ukry∏
si´ w olszynach 1,5 km od Jedwabnego, drugi zaÊ, ˝e ca∏y dzieƒ sp´dzi∏ na ∏àce, koszàc siano. Obaj Êwiadko-
wie powiedzieli jednak, ˝e rano pomnik Lenina, w którego pobli˝u mieszkali, jeszcze sta∏, a gdy wrócili wie-
czorem do miasta, by∏ ju˝ zburzony.
31 Zapewne dlatego w aktach sà dwa postanowienia o zamkni´ciu Êledztwa. Pierwsze wyda∏ 4 IX 1953 r. W∏o-
dzimierz Wo∏kowycki z PUBP w ¸om˝y, a drugie 3 X 1953 r. Wiktor Chomczyk z WUBP w Bia∏ymstoku
(AIPN, SWB, 145, k. 272 i 275).



go urz´du chor. Wiktor Chomczyk umorzy∏ cz´Êciowo Êledztwo przeciwko Sobucie co do
zarzutu wskazania Niemcom Czes∏awa Kupieckiego z braku wystarczajàcych dowodów.
Chocia˝ bowiem o pobiciu i wydaniu niemieckim ˝andarmom sowieckiego milicjanta
w Êledztwie mówi∏o kilka osób, Sobut´ obwinia∏ o to tylko Stanis∏aw Danowski, który nie
by∏ naocznym Êwiadkiem wydarzenia, a s∏ysza∏ o nim od matki. Jerzy Laudaƒski, którego
Danowski równie˝ obwinia∏, powiedzia∏ natomiast, ˝e Czes∏awa Kupieckiego wydali
Niemcom nieznani mu osobnicy. W akcie oskar˝enia z 5 paêdziernika 1953 r. Sobucie
postawiono wi´c jeden zarzut z art. 1 pkt 1 dekretu sierpniowego, dotyczàcy udzia∏u
w spaleniu oko∏o tysiàca osób narodowoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem w lipcu 1941 r.

Sk∏adowi orzekajàcemu Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku, przed którym 11 grud-
nia 1953 r. stanà∏ Józef Sobuta, przewodniczy∏ Antoni Ma∏ecki, ten sam s´dzia, który
w 1949 r. rozpatrywa∏ spraw´ 22 mieszkaƒców Jedwabnego oskar˝onych o udzia∏
w zbrodni na ˚ydach, a jeszcze wczeÊniej, w 1947 r., sàdzi∏ Karola Bardonia za s∏u˝b´
w niemieckiej ˝andarmerii. By∏ zatem dobrze zorientowany who is who w Jedwabnem
i wiele wiedzia∏ o okupacyjnych dziejach tego miasta.

Na rozprawie sàdowej najwa˝niejsi Êwiadkowie oskar˝enia wycofali si´ z zeznaƒ.
Julian Soko∏owski powiedzia∏, ˝e wydarzenia z 10 lipca 1941 r. pami´ta jak przez mg∏´
(mia∏ wtedy dziewi´ç lat), a oskar˝onego wówczas w ogóle nie zna∏. Przy ˚ydach nio-
sàcych pomnik Lenina widzia∏ niemieckich ˝andarmów i jakichÊ cywilów, ale Sobuty
sobie nie przypomina∏32.

Stanis∏aw Danowski wyzna∏, ˝e by∏ karany za kradzie˝, a obecnie aresztowano go za
nadu˝ycia w Gminnej Spó∏dzielni, i odwo∏a∏ swojà relacj´ ze Êledztwa33. Twierdzi∏, ˝e
jest na∏ogowym alkoholikiem i fa∏szywe zeznania z∏o˝y∏ „w stanie podpitym” za namo-
wà Stanis∏awa Soko∏owskiego, który obieca∏ mu wódk´ (Soko∏owski temu zaprzeczy∏).
Utrzymywa∏, ˝e w dniu zbrodni w ogóle nie by∏ w Jedwabnem, gdy˝ ukrywa∏ si´ przed
Niemcami. Âwiadek Helena Kowalska, chcàc potwierdziç t´ wersj´, powiedzia∏a, ˝e
Danowski ukrywa∏ si´ u niej w chlewiku. W istocie jednak zaprzeczy∏a jego s∏owom, po-
twierdzi∏a bowiem, ˝e by∏ on w Jedwabnem krytycznego dnia. 

Na rozprawie jedynie Józef Gràdowski obwinia∏ Józefa Sobut´, ˝e z pa∏kà w r´ku
zgania∏ ˚ydów na rynek. ˚ona oskar˝onego zarzuci∏a Gràdowskiemu, ˝e 6 listopada
1953 r., w dniu poprzedniej rozprawy, która nie dosz∏a do skutku, ˝àda∏ od niej 200 z∏
w zamian za korzystne dla m´˝a zeznania. W ten sam sposób usi∏owa∏y zdyskredytowaç
Êwiadka Gràdowskiego Anna Lendzioszek i Rozalia Âleszyƒska, zapewne namówione
do tego przez Sobutowà34.
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32 Ojciec Juliana Soko∏owskiego, Stanis∏aw Soko∏owski, wypierajàc si´ na rozprawie swoich poprzednich
zeznaƒ, w istocie podwa˝y∏ s∏owa syna. Powiedzia∏ mianowicie: „Syn nie mówi∏ mi, ˝e ˚ydzi zostali spaleni.
Mówi∏ mi syn, ˝e Polacy zganiali ˚ydów na rynek. [...] Syn mi mówi∏, ˝e ˚ydów goniono do stodo∏y Âleszyƒ-
skiego. Syn mówi∏, ˝e pomnik Lenina rozwalali Polacy”, z czego wynika, ˝e Julian Soko∏owski jednak du˝o
widzia∏ i pami´ta∏ (VIII, dok. nr 45).
33 W aktach sprawy jest korespondencja sàdu z MO w Jedwabnem w sprawie ustalenia miejsca pobytu Sta-
nis∏awa Danowskiego, który narobiwszy nadu˝yç w GS, wyjecha∏ z Jedwabnego w nieznanym kierunku
(AIPN, SWB, 145, k. 40, 49, 88). Byç mo˝e z powodu niestawienia si´ tego Êwiadka nie odby∏a si´ rozprawa
sàdowa wyznaczona pierwotnie na 6 XI 1953 r. 
34 We wniosku o sprostowanie protoko∏u rozprawy g∏ównej prokurator Henryk Tarwid podnosi∏, ˝e Stanis∏a-
wa Sobuta kilkakrotnie wychodzi∏a z sali rozpraw, zanim zeznania z∏o˝y∏y Anna Lendzioszek i Rozalia Âle-
szyƒska (notabene wdowa po w∏aÊcicielu stodo∏y, w której spalono ˚ydów), za co zosta∏a upomniana przez



Inni Êwiadkowie oskar˝enia niczego nie pami´tali, a Êwiadkowie obrony mówili, ˝e
Sobuta jest przyzwoitym i dobrym cz∏owiekiem. 

Po dwunastogodzinnej rozprawie Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku uniewinni∏ Józe-
fa Sobut´ z braku dostatecznych dowodów. Uzasadnienie tego wyroku brzmi tak, jakby
pisa∏ je adwokat oskar˝onego. Sàd uzna∏, ˝e zeznanie Juliana Soko∏owskiego na rozpra-
wie, w przeciwieƒstwie do jego relacji ze Êledztwa, „odznacza si´ prostotà i zas∏uguje na
wiar´”35. Zeznaƒ Stanis∏awa Danowskiego sàd w ogóle nie rozpatrywa∏ co do meritum,
poprzestajàc na stwierdzeniu, ˝e jest on cz∏owiekiem o niskiej moralnoÊci. OÊwiadcze-
nie Józefa Chrzanowskiego, ˝e nie pami´ta wydarzeƒ z 10 lipca 1941 r., sàd zinterpre-
towa∏ jako zaprzeczenie odczytanych na rozprawie jego zeznaƒ z 1949 r. Sporzàdzajàcy
uzasadnienie wyroku s´dzia Antoni Ma∏ecki uzna∏ za niewiarygodne zeznanie ze Êledz-
twa Marianny Supiƒskiej, chocia˝ cztery lata wczeÊniej jej identyczna relacja, obcià˝a-
jàca Sobut´, wystarczy∏a temu s´dziemu do uniewinnienia Chrzanowskiego. S´dzia
Ma∏ecki poda∏ te˝ w wàtpliwoÊç fakt, ˝e Józef Gràdowski by∏ wÊród ˚ydów sp´dzonych
na rynek, mimo i˝ cztery lata wczeÊniej, opierajàc si´ mi´dzy innymi na jego zeznaniach,
skaza∏ na Êmierç Karola Bardonia, co chyba powinien pami´taç, gdy˝ tego oskar˝one-
go sàdzi∏ dwa razy. S´dzia podwa˝y∏ wiarygodnoÊç relacji Gràdowskiego mi´dzy innymi
dlatego, ˝e Êwiadek ten nie chcia∏ wyjawiç nazwiska osoby, która go uratowa∏a. 

22 lutego 1954 r. Sàd Najwy˝szy po rozpatrzeniu rewizji prokuratora wojewódzkie-
go w Bia∏ymstoku uchyli∏ wyrok Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku i skierowa∏ spra-
w´ Józefa Sobuty do ponownego rozpoznania36. 

Druga rozprawa, której przewodniczy∏ s´dzia E. Binkiewicz, odby∏a si´ 24 i 25 wrzeÊ-
nia 1954 r. i mia∏a podobny przebieg jak pierwsza. Stanis∏aw Danowski w ogóle nie sta-
wi∏ si´ w sàdzie. Julian Soko∏owski zaÊ odwo∏a∏ swoje wszystkie poprzednie relacje: nie
wiedzia∏, kto spali∏ ˚ydów, nie by∏ Êwiadkiem rozbijania pomnika Lenina i w ogóle nie
mia∏ poj´cia, skàd si´ wzi´∏y jego zeznania ze Êledztwa. By∏o to tak absurdalne, ˝e pro-
kurator z∏o˝y∏ wniosek o poinformowanie o tym jednostki wojskowej, w której s∏u˝y∏
Soko∏owski. Âwiadkowie obrony twierdzili, ˝e oskar˝ony cieszy∏ si´ dobrà opinià, i za-
pewniali mu alibi, chocia˝ jeden, Jan Soko∏owski, zezna∏, ˝e koszàc w po∏udnie koni-
czyn´, widzia∏, jak Sobuta szed∏ na pastwisko (oskar˝ony natomiast twierdzi∏, ˝e przez
ca∏y dzieƒ nie rusza∏ si´ poza w∏asne podwórko, a nawet nie zbli˝a∏ si´ do bramy zam-
kni´tej na klucz przez gospodyni´). 

I tym razem Êwiadkowie obrony starali si´ zdyskredytowaç Józefa Gràdowskiego,
który obszernie relacjonowa∏, co si´ dzia∏o na rynku w Jedwabnem 10 lipca 1941 r.
Anna Lendzioszek i Rozalia Âleszyƒska ponownie zarzuci∏y mu szanta˝owanie ˝ony
oskar˝onego, a dwaj inni Êwiadkowie, Jan Kalinowski i Feliks Kossakowski, twierdzili,
˝e w krytycznym dniu widzieli go poza miastem. 

Jak wczeÊniej wspomniano, Józef Gràdowski by∏ uratowanym z pogromu ˚ydem.
Po wojnie pozosta∏ w Jedwabnem, przyjà∏ wiar´ katolickà, o˝eni∏ si´ ze swojà dawnà
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sàd (VIII, dok. nr 47). Co ciekawe, Anny Lendzioszek nie ma na liÊcie osób, którym 6 XI 1953 r. wyp∏acono
zwrot kosztów przejazdu na rozpraw´, o co zapewne by si´ upomnia∏a, gdyby stawi∏a si´ w sàdzie (AIPN,
SWB, 145, k. 42). Mo˝e to wskazywaç, ˝e nie by∏a Êwiadkiem opisanego przez Sobutowà incydentu.
35 VIII, dok. nr 46.
36 W zespole Sàdu Najwy˝szego w AAN nie zachowa∏y si´ akta sprawy rewizyjnej Józefa Sobuty.



gosposià. W latach czterdziestych by∏ zamieszany w afer´ zwiàzanà z nielegalnym
przejmowaniem nieruchomoÊci po zmar∏ych ˚ydach37. Zapewne zeznawa∏ pod presjà
i tym nale˝a∏oby t∏umaczyç jego sprzeczne relacje w Êledztwach i procesach w sprawie
zbrodni w Jedwabnem. W post´powaniu karnym z 1949 r. zeznawa∏ jako Êwiadek na
korzyÊç kilku podejrzanych oraz podpisywa∏ petycje w ich obronie38. Na procesie
Józefa Sobuty by∏ Êwiadkiem oskar˝enia. Jego pe∏na dramatyzmu relacja na rozpra-
wie sàdowej w Bia∏ymstoku wydaje si´ najszczersza ze wszystkich, jakie z∏o˝y∏:
„W Êledztwie nie mówi∏em o udziale Sobuty, bo ba∏em si´, wiedzàc, ˝e w Jedwabnem
nie b´dzie mnie pilnowa∏ policjant, natomiast na rozprawie mówi´, jak by∏o, bo sk∏a-
da∏em przyrzeczenie, i niech si´ dzieje, co chce”39. Deklarowa∏, ˝e chodzi mu o danie
Êwiadectwa prawdzie, a nie pogrà˝enie oskar˝onego: „Nie trzeba go sàdziç, bo tamci
ju˝ nie wstanà”40. 

25 wrzeÊnia 1954 r. Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku ponownie uniewinni∏ Józefa
Sobut´. Argumentacja uzasadnienia wyroku jest zadziwiajàca. Podobieƒstwo relacji
g∏ównych Êwiadków oskar˝enia, Stanis∏awa Danowskiego i Juliana Soko∏owskiego,
by∏o dla sàdu argumentem przeciwko ich wiarygodnoÊci. Sàd wysnu∏ wniosek, i˝ „nad-
mierna zgodnoÊç” tych relacji Êwiadczy o tym, ˝e mog∏y byç zainspirowane przez Sta-
nis∏awa Soko∏owskiego41. Sàd orzekajàcy nie próbowa∏ wyjaÊniç, dlaczego ten ostatni
mia∏by to zrobiç. Nie wzià∏ te˝ pod uwag´, ˝e pierwsze przes∏uchanie Juliana Soko∏ow-
skiego odby∏o si´ w wojsku, z dala od jego sta∏ego miejsca zamieszkania, a Stanis∏aw
Danowski podtrzyma∏ swoje zeznanie podczas konfrontacji z oskar˝onym. Sàd w ogó-
le nie oceni∏ merytorycznie zeznaƒ Êwiadka Józefa Gràdowskiego, dostrzeg∏ w nich je-
dynie chwiejnoÊç i brak konsekwencji, kwestionujàc zarazem, ˝e wynika∏o to z obawy
Êwiadka o w∏asne bezpieczeƒstwo.

WyjaÊnienia przyczyn tej ekwilibrystyki mo˝na si´ dopatrywaç w ostatnim zdaniu
uzasadnienia wyroku. Paradoksalnie wyjàtkowa surowoÊç dekretu sierpniowego, który
za przest´pstwa z art. 1 przewidywa∏ wy∏àcznie kar´ Êmierci, okaza∏a si´ prawdopodob-
nie korzystna dla Józefa Sobuty. Poniewa˝ Êwiadkowie oskar˝enia nie wspominali
o ˝adnych nadzwyczajnych okolicznoÊciach ∏agodzàcych, sàd opierajàc si´ w wyroko-
waniu na ich zeznaniach, musia∏by skazaç Sobut´ na najwy˝szy wymiar kary. Wobec ta-
kiej alternatywy s´dziowie zapewne woleli oskar˝onego uniewinniç. 

Akta sprawy karnej Józefa Sobuty liczà 284 karty. Do publikacji wybrano dokumen-
ty o istotnym znaczeniu jako êród∏o do poznania wydarzeƒ w Jedwabnem oraz prze-
biegu samego procesu. Sà to protoko∏y przes∏uchaƒ oskar˝onego i Êwiadków, akt
oskar˝enia, protoko∏y rozpraw g∏ównych, wyroki sàdów z uzasadnieniami oraz kilka
innych dokumentów, jak charakterystyka podejrzanego, protokó∏ jego badania psy-
chiatrycznego, postanowienie o cz´Êciowym umorzeniu Êledztwa. Pomini´to dokumen-
tacj´ o charakterze formalnym, pisma przewodnie, korespondencj´ manipulacyjnà,
pe∏nomocnictwa adwokatów, zarzàdzenia o rozpisaniu rozpraw, rozliczenia kosztów
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37 Szerzej na ten temat zob. wst´p do cz´Êci VI w niniejszym tomie. 
38 Por. VII, dok. nr 66, 93, 102, 110, 138, 147.
39 VIII, dok. nr 49.
40 Ibidem.
41 Ibidem, dok. nr 50.



sàdowych itp. Nie uwzgl´dniono omówionych w niniejszym wst´pie i przypisach posta-
nowieƒ o wszcz´ciu i zamkni´ciu Êledztwa, postanowieƒ o tymczasowym aresztowaniu,
protoko∏ów rewizji oraz wniosków o wezwanie Êwiadków. Pomini´to odpisy dokumen-
tów z akt dochodzenia z 1949 r. publikowanych w cz´Êci VII. W adresach oskar˝onego
i Êwiadków opuszczono numery domów. 
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Nr 1

1952 grudzieƒ 31, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Danowskiego
przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Po rozpytaniu Êwiadek zeznaje, co nast´puje:
W 1936 r. do m. Jedwabne przyby∏ Sobuta Józef, który zamieszka∏ na sta∏e w m. Jed-

wabne, zak∏adajàc sklep z materia∏ami ∏okciowymi. Do 1939 r. ˝y∏ on zamo˝nie i utrzy-
mywa∏ stosunki z inteligencjà bur˝uazyjnà, by∏ równie˝ zast´pcà komendanta rezerwy1.
Czy nale˝a∏ on [w] ww. okresie do Stronnictwa Narodowego, tego stwierdziç nie mog´;
wiem, ˝e zawsze, tj. co roku, bra∏ czynny udzia∏ w obchodzie Êwi´ta 3 Maja i innych
Êwiàt, jak 11a Listopada. O przynale˝noÊci Sobuty Józefa do organizacji NSZ po wy-
zwoleniu nie mog´ zeznaç, poniewa˝ w tej sprawie nic nie jest mi wiadomo.

Mog´ zeznaç to, ˝e Sobuta Józef bra∏ czynny udzia∏ w rozbiciu pomnika Lenina,
który by∏ postawiony przez w∏adze radzieckie, jak równie˝ w ten sam dzieƒ Sobuta
Józef bra∏ czynny udzia∏ w paleniu ˚ydów. By∏o to w nast´pujàcy sposób. Zaraz po
przybyciu na tut[ejsze] tereny Niemców Sobuta Józef zaczà∏ pracowaç w magistracie m.
Jedwabne jako sekretarz burmistrza. Pewnego dnia burmistrz m. Jedwabne wyda∏
mieszkaƒcom wezwania, aby stawili si´ w magistracie, lecz w jakim celu, tego nie pisa-
no. Na drugi dzieƒ, kto by∏ ch´tny, to poszed∏, du˝o ludzi si´ nie stawi∏o. Po stawieniu
si´ ludzi zarzàd magistratu wyda∏ polecenie, aby ludziom tym daç wódki, co te˝ i uczy-
niono. Po tej biesiadzie burmistrz Karolak (gdzie zamieszkuje, tego nie wiem) oraz
ca∏y zarzàd, w którym równie˝ by∏ Sobuta Józef, wydali zarzàdzenie tym ludziom, aby
pobrali dràgów i sp´dzili wszystkich ˚ydów m. Jedwabne. Kto by∏ z ludzi ch´tny, a du˝o
takich si´ znalaz∏o, chodzili po mieszkaniach ˝ydowskich i sp´dzali ˚ydów, zaÊ bur-
mistrz, Sobuta Józef i inni cz∏onkowie magistratu sprawdzali, czy wszyscy ˚ydzi zostali
sp´dzeni.

Po sp´dzeniu ˚ydów kazano im najpierw wyrywaç traw´ na bruku, zaÊ póêniej po-
gnali ich w stron´ pomnika Lenina, gdzie przyniesiono dràgi i dynamit2, i kazali tym
˚ydom rozwalaç ten˝e pomnik. ˚ydzi, by∏o ich oko∏o 2 tysi´cy, pod przymusem zacz´-
li rozbieraç pomnik Lenina. W rozwalaniu tego˝ pomnika pomagali im cz∏onkowie ma-
gistratu, a mi´dzy nimi i Sobuta Józef, który zak∏ada∏ dràgi w szczeliny i linkami poma-
ga∏ Êciàgaç poszczególne cz´Êci tego˝ pomnika. Po rozrzuceniu tego˝ pomnika
magistrat nakaza∏ wszystkim ˚ydom wziàç cz´Êci tego˝ pomnika na dràgi i obnieÊli go
dooko∏a rynku, po czym wszystkich wp´dzono razem z cz´Êciami pomnika do stodo∏y
ob. Âleszyƒskiego Bronis∏awa (obecnie nie ˝yje) i tam ich wszystkich zamkn´li, oblali
benzynà i podpalili, i tam ˚ydzi ci spalili si´. Przy tym obalaniu pomnika i spaleniu
˚ydów ca∏y czas by∏ zarzàd magistratu, jak i Sobuta Józef, który pomaga∏ w poszcze-
gólnych czynnoÊciach wykonania powy˝szego.
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a W oryginale poprawione z liczby 12.
1 Byç mo˝e chodzi o Zwiàzek Rezerwistów. Informacja o uczestnictwie Józefa Sobuty w tej organizacji by-
∏aby zaskakujàca, gdy˝ podczas przes∏uchaƒ podawa∏ on, ˝e nie s∏u˝y∏ w wojsku.
2 Inni Êwiadkowie nie wspominajà o u˝yciu materia∏ów wybuchowych do zniszczenia pomnika Lenina.



Nadmieniam, ˝e zaraz po wkroczeniu Niemców, na drugi dzieƒ Sobuta Józef, Lau-
daƒski Jerzy (obecnie siedzi w wi´zieniu) i Kalinowski Eugeniusz (nie ̋ yje) poszli przed
mieszkanie Kupieckiegob Czes∏awa, cz∏onka WKP(b), który wyszed∏ w tym czasie przed
mieszkanie, i tam zacz´li go biç kijami. Bili go wówczas do nieprzytomnoÊci, zaÊ póê-
niej przysz∏a ˝andarmeria i zabra∏a Kupieckiego Czes∏awa, poprowadzili [go] za miasto
i zabili. O powy˝szym opowiada∏a mi moja matka Józefa, która obecnie nie ˝yje.

Pyt[anie]: Czy rozpoznajecie osobnika na okazanych wam zdj´ciach?
Odp[owiedê]: Na okazanych mi w dniu dzisiejszym dwóch zdj´ciach osobnika roz-

poznaj´, jest to Sobuta Józef, w∏aÊnie ten, o którym powy˝ej zezna∏em.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏c

Chc´ wyjaÊniç, ˝e matka moja opowiada∏a mi tylko o zabójstwie Kupieckiego Cze-
s∏awa, zaÊ inne fakty widzia∏em sam na w∏asne oczyd.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 185–186, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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b W oryginale tu i dalej b∏´dnie Kurpiewskiego.
c Poni˝ej nieczytelne podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach pro-
toko∏u. 
d Poni˝ej nieczytelne podpisy oficera Êledczego i Êwiadka.



Nr 2

1952 grudzieƒ 31, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Aleksandra Janowskiego
przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Po rozpytaniu Êwiadek zeznaje, co nast´puje:
Na kilka lat przed wybuchem wojny, w 1934 r., zapozna∏em Sobut´ Józefa, który

w tym w∏aÊnie czasie przyjecha∏ do m. Jedwabne i tam na sta∏e zamieszka∏. Do 1939 r.
Sobuta Józef posiada∏ w∏asny sklep materia∏ów tekstylnych, z którego si´ utrzymywa∏.
Zaznaczam, ˝e ja nie zna∏em si´ dobrze z Sobutà Józefem. O przynale˝noÊci jego do
Stronnictwa Narodowego nie mog´ nic zapodaç, poniewa˝ w tej sprawie nic nie wiem.
Czy bra∏ on udzia∏ w manifestacjach na Êwi´ta 3 Maja, tego nie wiem, poniewa˝ nie
widzia∏em. 

Za czasów okupacji, z chwilà wkroczenia hord hitlerowskich, Sobuta Józef praco-
wa∏ w magistracie, póêniej zaÊ posiada∏ sklep. Wiem, ˝e za czasów okupacji zosta∏ roz-
bity pomnik Lenina oraz ˝e w stodole Âleszyƒskiego Bronis∏awa zostali spaleni ˚ydzi,
lecz kto bezpoÊrednio bra∏ w tym udzia∏, tego nie mog´ stwierdziç. Nie wiem równie˝,
czy Sobuta Józef w powy˝szych czynnoÊciach bra∏ udzia∏, poniewa˝ w tym czasie ja si´
ukrywa∏em1. W[y˝ej] w[ymienione] wypadki by∏y dokonane zaraz po wkroczeniu hord
hitlerowskich. 

Kupieckiegoa Czes∏awa, cz∏[onka] WKP(b), nie zna∏em i nic o jego morderstwie nie
s∏ysza∏em, dlatego te˝ nic o powy˝szym nie mog´ zapodaç. Czy Sobuta Józef po wyzwo-
leniu nale˝a∏ do nielegalnej organizacji NSZ, tego stwierdziç nie mog´, poniewa˝ o po-
wy˝szym nie s∏ysza∏em i sam nic nie wiem. Równie˝ innych faktów o Sobucie Józefie
nie mog´ zeznaç, poniewa˝ ma∏o go zna∏em i nie interesowa∏em si´ jego osobà.

Pyt[anie]: Czy rozpoznajecie osobnika na okazanych wam zdj´ciach?
Odp[owiedê]: Na zdj´ciach okazanych mi w dniu dzisiejszym osobnika rozpozna-

j´, jest to Sobuta Józef, by∏y mieszkaniec m. Jedwabne, ten w∏aÊnie, o którym powy˝ej
by∏a mowa.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczyta∏em, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏b

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 187–188, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a W oryginale b∏´dnie Kurpiewskiego.
b Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.
1 Przes∏uchiwany w 1949 r. Aleksander Janowski zezna∏, ˝e w krytycznym dniu by∏ obecny na rynku 
w Jedwabnem, por. VII, dok. nr 21 i 33.



Nr 3

1952 grudzieƒ 31, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Soko∏owskiego
przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca Jedwabnego, pow.
¸om˝a?

Odp[owiedê]: Na kilka lat przed wybuchem wojny w 1939 r. zapozna∏em Sobut´
Józefa. Przyby∏ on do Jedwabnego z Grajewa. W Jedwabnem przed 1939 r. mia∏ on
sklep artyku∏ów kolonialnych. W Jedwabnem mieszka∏ on przez ca∏y okres okupacji
i jak sobie przypominam, to w 1946 r. wyjecha∏ z Jedwabnego.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o przynale˝noÊci Sobuty Józefa do Stronnictwa
Narodowego przed 1939 r.?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, i˝ przed 1939 r., z chwilà gdy Sobu-
ta Józef za∏o˝y∏ sklep materia∏ów ∏okciowych, wi´c bra∏ on udzia∏ w ka˝dym Êwi´cie
Trzeciego Maja, bojkotowa∏ i nawo∏ywa∏ ludzi, aby nie kupowali u ˚ydów. Z chwilà
jego przybycia do Jedwabnego zawsze da∏o si´ widzieç, jak w ka˝dym Êwi´cie, czy to
3 Maja lub innych, Sobuta Józef bra∏ czynny udzia∏, g∏oszàc has∏a, z tego te˝ wniosku-
j´, ˝e nale˝a∏ on do Stronnictwa Narodowego przed 1939 rokiem.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o przynale˝noÊci Sobuty Józefa do organizacji
NSZ po wyzwoleniu?

Odp[owiedê]: Konkretnie stwierdziç nie mog´, czy Sobuta Józef po wyzwoleniu na-
le˝a∏ do nieleg[alnej] organizacji NSZ, ale mog´ stwierdziç to, ˝e w mieszkaniu u Sobu-
ty Józefa zawsze odbywa∏y si´ schadzki wszystkich cz∏onków tej˝e organizacji. Zacho-
dzili do niego ró˝ni cz∏onkowie, których nazwisk nie przypominam [sobie], wiem, ˝e
zawsze przychodzi∏ do Sobuty Witolda Grabowski, prostuj´ – Rozwadowski ps. „Grab”
(obecnie nie ˝yje). W[y˝ej] w[ymieniony] zawsze do Sobuty Józefa przychodzi∏ z bronià,
z powy˝szego te˝ wnioskuj´, i˝ do NSZ musia∏ nale˝eç Sobuta Józef.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadomo o braniu udzia∏u Sobuty w rozbiciu pomnika
Lenina?

Odp[owiedê]: Zaraz na drugi dzieƒ po wkroczeniu Niemców syn mój Julian opo-
wiada∏ mi, ˝e widzia∏, jak Sobuta Józef i inni mieszkaƒcy Jedwabnego rozbili pomnik
Lenina, który by∏ postawiony w maju 1941 r. przez w∏adze radzieckie. Szczegó∏owo po-
wy˝szego faktu nie mog´ opisaç, poniewa˝ osobiÊcie nie widzia∏em. Syn mój Julian
obecnie przebywa w wojsku w Che∏mnie, woj. poznaƒskie. Równie˝ dowiedzia∏em si´
od mojego syna Juliana, jak te˝ i od ludzi, ˝e Sobuta Józef bra∏ udzia∏ w zamordowa-
niu Kupieckiegob Czes∏awa, który z chwilà obj´cia tych terenów przez w∏adze radziec-
kie by∏ milicjantem i nale˝a∏ do WKP(b). Sobuta Józef równie˝ bra∏ udzia∏ w paleniu
˚ydów w okresie okupacji. O powy˝szym mo˝e dok∏adnie zeznaç mój syn Julian, ja na-
tomiast dok∏adnie nie mog´ opisaç, poniewa˝ w okresie tym si´ ukrywa∏em.
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a W oryginale b∏´dnie Józef.
b W oryginale b∏´dnie Kurpiewskiego.



Pyt[anie]: Czy na okazanych wam zdj´ciach rozpoznajecie Sobut´ Józefa?
Odp[owiedê]: Na okazanym mi zdj´ciu nr 1 rozpoznaj´ i stwierdzam, i˝ jest to

Sobuta Józef, zaÊ na zdj´ciu nr 2 rozpoznaç dok∏adnie nie mog´ ze wzgl´du, i˝ jest [to]
zdj´cie mniejsze i inaczej zrobione, dlatego te˝ nie jestem pewny co do podobieƒstwac

osobnika na tym zdj´ciu do Sobuty Józefa.
Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczytano, co jako zgodne z prawdà

podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy]d Zezna∏e

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 189–190, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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c W oryginale to˝samoÊci.
d Poni˝ej i na pierwszej stronie protoko∏u podpis oficera Êledczego.
e Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.



Nr 4

1953 luty 10, Che∏mno – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Juliana Soko∏owskiego przez
oficera Êledczego Informacji Wojskowej w Jednostce Wojskowej nr 1738 Adama Matyk´

Pytanie: Przedk∏adam wam trzy zdj´cia ponumerowane od 1 do 3. Kogo rozpozna-
jecie z przed∏o˝onych wam zdj´ç?

Odpowiedê: Z przed∏o˝onych mi zdj´ç na [zdj´ciu] nr 3 rozpoznaj´ ob. Sobut´
Józefa, zamieszka∏ego w latach okupacji 1941–1945 w miasteczku Jedwabne przy ulicy
Nowy Rynek, nr. nie pami´tam, pow. ¸om˝a. W roku przy koƒcu 1945 lub 1946 poczà-
tek ww. wyjecha∏ z Jedwabnego na Ziemie Odzyskane.

Pytanie: Opowiedzcie o dzia∏alnoÊci wrogiej ob. Sobuty Józefa w okresie okupacji
i po wyzwoleniu.

Odpowiedê: Ob. Sobut´ Józefa pami´tam od 1941 r., to jest od chwili kiedy wkro-
czyli Niemcy na tereny m. Jedwabnego. By∏o to przed ˝niwami. Ob[ywatel] Sobuta po-
siada∏ wówczas sklep spo˝ywczy w m. Jedwabne przy ulicy Nowy Rynek.

Po wkroczeniu Niemców do m. Jedwabne w kilka tygodni Niemcy rozpocz´li akcj´
niszczycielskà ˚ydów, zabijali ich i palili. Wtedy upami´tni∏ mi si´ dobrze ob. Sobuta,
gdy˝ jako ma∏y ch∏opiec chodzi∏em po ulicy i przyglàda∏em si´ tej akcji, wi´c widzia∏em,
jak ob. Sobuta w czasie akcji przebywa∏ wÊród ˝andarmów niemieckich i pomaga∏ im
sp´dzaç ˚ydów na rynek. Mia∏ wówczas du˝y kij w r´ku, którym bi∏ ˚ydów. Gdy zgo-
nili ponad 200–300 osób, ˚ydów, na rynek, wÊród ˝andarmów by∏ wtedy ob. Sobuta,
[który] chodzi∏, krzycza∏ i bi∏. ˚ydzi wtedy dostali rozkaz pielenia rynku. Nast´pnie
ob. Sobuta z kilkoma ˝andarmami wzià∏ grup´ ˚ydów i zaprowadzili [ich] do skwerku,
gdzie sta∏ pomnik Lenina wzniesiony w 1940 r. Pomnik ten zburzono, popiersie w∏o˝y-
li ˚ydzi na dràgi i kazano im [je] nieÊç za miasto do stodo∏y ob. Âleszyƒskiego. Pomnik
ten rzucili ko∏o stodo∏y, a ˚ydów wp´dzono do stodo∏y. Zaznaczam, ˝e ˝andarmi po-
magali goniç ˚ydów tylko w mieÊcie, a ko∏o stodo∏y byli tylko przewa˝nie sami Polacy,
którymi dowodzi∏ ob. Sobuta.

Pami´tam, jak podczas p´dzenia ˚ydów ob. Sobuta da∏ swój kij rabinowi i kaza∏ mu
w∏o˝yç na kij nakrycie z g∏owy i krzyczeç: „przez nas wojna, za nas wojna”. Ca∏y ten
kordon ˚ydów p´dzony za miasto do stodo∏y krzycza∏: „przez nas wojna, za nas woj-
na”. Po wp´dzeniu ˚ydów, [w tym] kobiet i dzieci, do stodo∏y drzwi zosta∏y zamkni´te
[i] podparte ko∏kami, stodo∏´ obleli naftà czy te˝ benzynà Polacy na czele z Sobutà
i podpalili. Widzia∏em, jak z palàcej si´ stodo∏y wydosta∏o si´ kilka osób, w tym ma∏a
dziewczynka [w wieku] oko∏o 7–8 lat, która ucieka∏a, to jeden z Polaków z∏apa∏ jà
i wrzuci∏ do ognia. Z wy˝ej opisanej sceny, jak pami´tam, to ob. Sobuta odgrywa∏ de-
cydujàcà rol´ w potwornym mordzie.

Po zakoƒczeniu akcji z ˚ydami ob. Sobuta ˝y∏ w domu bardzo dobrze, posiada∏
sklep dosyç bogaty, mia∏ towary na niemieckie kartki. Kontaktowa∏ si´ z Niemcami
i przebywa∏ cz´sto u Niemca Krawca, który by∏ dziedzicem majàtku w Jedwabnem.

Po wyzwoleniu m. Jedwabne by∏o nawiedzane bardzo cz´sto przez band´ NSZ, by∏
to rok 1945–[19]46. Gdy przyby∏y oddzia∏y wojskowe i bezpieczeƒstwa, banda uchodzi-
∏a, gdy ci odjechali, pojawia∏y si´ oddzia∏y NSZ, wtedy ich d-two kwaterowa∏o u ob. So-
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buty i w tym czasie co pewien czas bandyci zabierali po kilku ludzi z Jedwabnego oraz
okolic i zabijali w polu, grzebiàc icha. W tym okresie zosta∏ zamordowany przez band´
w latach 1945–[19]46 ob. Karwowski wraz z ˝onà, ob. Mniciecka, ob. Rogalski, ob. Kry-
stowczyk Zygmunt1 i wielu innych, których nazwisk nie pami´tam.

Pami´tam, [˝e] kiedy Niemcy wkroczyli do Jedwabnego, w kilka dni po wkroczeniu
zosta∏ zamordowany ob. Kupiecki Czes∏aw, którego Niemcy w tym dniu mocno zbili
w mieszkaniu jego, ja wówczas poszed∏em do tego mieszkania dla ciekawoÊci, jak
Niemcy weszli, i widzia∏em, jak ob. Kupiecki sta∏ pod Êcianà, trzyma∏ r´ce w górze,
a Niemcy bili go gumami. Razem z Niemcami byli Polacy. Ob[ywatel] Kalinowski,
obecnie nie ˝yje, zastrzelony przez Urzàd Bezpieczeƒstwa w bandzie, ten równie˝ bi∏
ob. Kupieckiego. 

Na tym protokó∏ zakoƒczono. bZ protokó∏em zapozna∏em si´ i jest on zgodny z tre-
Êcià mych zeznaƒ, w dowód tego podpisuj´ swoim nazwiskiemb.

Przes∏ucha∏ ofic[er] Êledczy JW nr 1738c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 191–193, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a W oryginale je.
b–b Zdanie napisane innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà Êwiadka. Poni˝ej i na
poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
c Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis oficera Êledczego.
1 O zabójstwie Zygmunta Krystowczyka pisa∏ w liÊcie do PUBP w ¸om˝y jego brat Henryk, por. VII,
dok. nr 29.



Nr 5

1953 marzec 10, ¸ódê – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez oficera
Êledczego UBP na m. ¸ódê Zenona Jakubowskiego 

¸ódê, dn. 10 marca 1953 r.

Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego

Oficer Êledczy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê Jakubowski Zenon
przes∏ucha∏ w charakterze podejrzanego Sobut´ Józefa, s. Aleksandra, personalia
w aktach sprawy, przes∏uchanie zacz´to o godz. 12.00.

Pytanie: W jakim okresie czasu zamieszkiwaliÊcie w Jedwabnem oraz czym si´ zaj-
mowaliÊcie?

Odpowiedê: W miasteczku Jedwabne zamieszkiwa∏em w okresie od 1936 roku do
1945, to jest do chwili wyzwolenia. W roku 1936, gdy wraz z ˝onà sprowadzi∏em si´ do
miasteczka Jedwabne, za∏o˝yliÊmy sklepik b∏awatny, który prowadziliÊmy do wybuchu
wojny w 1939 roku, a nast´pnie zlikwidowaliÊmy go na skutek braku towaru. W czasie
okupacji, z chwilà gdy do Jedwabnego wkroczyli Niemcy, ja za∏o˝y∏em pracowni´ ry-
marskà, którà prowadzi∏em do czasu mego aresztowania przez Niemców, to jest do
roku 1941 lub 1942, dok∏adnie sobie nie przypominam. Oprócz tego warsztatu rymar-
skiego mia∏em troch´ ziemi, na której pracowa∏em, posiada∏em równie˝ jednà krow´
i konia, ile tej ziemi by∏o, dok∏adnie nie wiem, gdy˝ ziemia ta nie by∏a mojà w∏asnoÊcià,
a dosta∏em jà od gospodarzy, ˝ebym móg∏ sobie coÊ zasiaç.

Pytanie: Wymieƒcie wszystkich waszych kolegów i znajomych z Jedwabnego, z któ-
rymi utrzymywaliÊcie kontakty, oraz jaki by∏ ich charakter.

Odpowiedê: Znajomymi moimi z miasteczka Jedwabne sà: Biedrzycki Antoni,
Za∏uskia, imienia nie pami´tam, i Pajko Józef. Biedrzyckiego znam jeszcze od przed
wojny, gdy˝ posiada∏ sklep w Jedwabnem. Za∏uski równie˝ mia∏ sklepik spo˝ywczy, na-
tomiast Pajko mia∏ herbaciarni´. Z wy˝ej wymienionymi bli˝sze stosunki kole˝eƒskie
mnie nie ∏àczy∏y, byli oni tylko moimi znajomymi. Jak sobie przypominam, to Za∏uski
i Pajko mieszkali w Jedwabnem jeszcze w czasie okupacji. Nast´pnie znam jeszcze
Sulewskiego Franciszka, który przychodzi∏ do mnie do warsztatu i do mieszkania. Jak
mi jest wiadomo, to rodzice jego mieszkajà w Jedwabnem, a on uczy si´ obecnie w War-
szawie. Rodzice jego te˝ czasem przychodzili, gdy˝ mieszkaliÊmy obok siebie na No-
wym Rynku. Z czasów okupacji znam z Jedwabnego jeszcze Tor˝ewika Antoniego, lecz
przebywa∏ on w czasie okupacji w niewoli, to wi´cej znam jego ˝on´, mieszka∏a ona te˝
przy Nowym Rynku. Poza tym nie przypominam sobie wi´cej znajomych.

Na tym protokó∏ przes∏uchania o godz. 15.15 zakoƒczono i bpo przeczytaniu jako
zgodny z mym zeznaniem podpisuj´b.

Przes∏ucha∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 200, orygina∏, rkps.
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a W oryginale Zauski.
b–b Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà podejrzanego. Poni˝ej
i na pierwszej stronie protoko∏u podpis podejrzanego.
c Poni˝ej podpis oficera Êledczego.



Nr 6

1953 marzec 16, ¸ódê – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez oficera
Êledczego UBP na m. ¸ódê Jerzego Karwackiego

Protokó∏
przes∏uchania podejrzanego

¸ódê, dn. 16 III 1953 r.

Karwacki Jerzy, of[icer] Êledczy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê,
przes∏ucha∏ w charakterze podejrzanego Sobut´ Józefa, s. Aleksandra (personalia
w aktach sprawy).

Pytanie: Kiedy i w jakich okolicznoÊciach zamieszkaliÊcie w Jedwabnem oraz czym
˝eÊcie si´ zajmowali?

Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ do miejscowoÊci Jedwabne przyjecha∏em wraz z ca∏à ro-
dzinà w zimie 1936 r., bli˝szej daty nie przypominam sobie. Przed zamieszkaniem w Je-
dwabnem mieszka∏em w miejscowoÊci Grajewo, gdzie zajmowa∏em si´ uprawà roli.
Na skutek du˝ych podatków sprzeda∏em swojà ziemi´, której mia∏em 2 morgi, i przy-
jecha∏em wraz z rodzinà do Jedwabnego, gdzie wraz z ˝onà za∏o˝yliÊmy sklep manufak-
turowy na rynku tej miejscowoÊci. Sklep manufakturowy prowadzi∏em do chwili wybu-
chu wojny w 1939 roku, a nast´pnie kupi∏em konie z wozem i tym sposobem, je˝d˝àc,
zarabia∏em na utrzymanie. Z chwilà zaj´cia terenów wschodnich, a mi´dzy innymi i Je-
dwabne[go], przez wojska radzieckie jeêdzi∏em z oficerem radzieckim, za co otrzymy-
wa∏em wynagrodzenie. Z chwilà wkroczenia okupanta hitlerowskiego otworzy∏em
warsztat rymarski, który prowadzi∏em do 1945a roku, do chwili swego przyjazdu do
¸odzi. W mi´dzyczasie w 1942 roku jesienià, bli˝szej daty sobie nie przypominam,
otworzy∏em ponownie sklep manufakturowy, który prowadzi∏em gdzieÊ do 1943 roku,
bli˝szej daty nie przypominam sobie. Latem 1943 roku zosta∏em aresztowany w domu
przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Powróci∏em
latem 1945 roku i otworzy∏em na rynku stragan z materia∏ami ∏okciowymi, który mia-
∏em do chwili przyjazdu do ¸odzi, tj. do 1946 roku.

Pytanie: OkreÊlcie swój stosunek do okupanta i odwrotnie, przy czym wyjaÊnijcie,
co was spowodowa∏o do oddawania mu pewnych us∏ug.

Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ ja do okupanta by∏em êle ustosunkowany, lecz w czym
si´ to przejawia∏o, tego nie potrafi´ wyt∏umaczyç. Natomiast je˝eli chodzi o stosunek
okupanta do mnie, to by∏ z∏y, bo cz´sto kazali mi iÊç na roboty, kopaç ogródki ko∏o
domu lub przynosili mi do roboty zaprz´gi konne, cz´sto przychodzili robiç w domu re-
wizj´. Co do oddawania okupantowi us∏ug, to ja nigdy tego nie robi∏em. Nie oddawa-
∏em ˝adnych us∏ug. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po buprzednim odczytaniu jako zgod-
ny z mymi zeznaniami podpisuj´b.

Przes∏ucha∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 201, orygina∏, rkps.
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a 1946?
b–b Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà podejrzanego. Poni˝ej
i na pierwszej stronie protoko∏u podpis podejrzanego.
c Poni˝ej podpis oficera Êledczego.



Nr 7

1953 marzec 24, ¸ódê – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez oficera
Êledczego UBP na m. ¸ódê Jerzego Karwackiego

Protokó∏
przes∏uchania podejrzanego

¸ódê, dn. 24 III 1953 r.

Karwacki Jerzy, of[icer] Êledczy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê,
przes∏ucha∏ w charakterze podejrzanego Sobut´ Józefa, s. Aleksandra (personalia
w aktach sprawy).

Pytanie: Co was sk∏oni∏o do wspó∏pracy z okupantem i na czym ona polega∏a?
Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ nic mnie nie sk∏oni∏o do wspó∏pracy, poniewa˝ ja nigdy

z okupantem nie wspó∏pracowa∏em.
Pytanie: Podajcie nazwiska osób znanych wam z terenu Jedwabne[go] z okresu

okupacji.
Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ z terenu Jedwabne[go] znam Za∏uskiegoa, imienia nie

znam, który to mia∏ sklep spo˝ywczy mieszczàcy si´ w rynku, Tor˝ewik, imienia nie
znam, u którego zamieszkiwa∏em1, oraz Pajko, imienia nie znam, który prowadzi∏ re-
stauracj´ mieszczàcà si´ w rynku. Poza tym wi´cej nikogo nie znam. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po buprzednim odczytaniuc jako zgod-
ny z moimi zeznaniami podpisuj´b.

Przes∏ucha∏d

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 202, orygina∏, rkps.
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a W oryginale Zauskiego.
b–b Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà podejrzanego. Poni˝ej
podpis podejrzanego.
c W oryginale odczytanym.
d Poni˝ej podpis oficera Êledczego.
1 Chodzi o Antoniego Tor˝ewika.



Nr 8

1953 marzec 31, ¸ódê – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez oficera
Êledczego UBP na m. ¸ódê Jerzego Karwackiego

Protokó∏
przes∏uchania podejrzanego

¸ódê, dn. 31 III 1953 r.

Karwacki Jerzy, of[icer] Êledczy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê,
przes∏ucha∏ w charakterze podejrzanego Sobut´ Józefa, s. Aleksandra (personalia
w aktach sprawy).

Pytanie: WyjaÊnijcie szczegó∏owo, kiedy, gdzie i w jakich okolicznoÊciach wstàpili-
Êcie do organizacji NSZ oraz kogo znacie z jej cz∏onków.

Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ w 1945 roku na terenie miejscowoÊci Jedwabne grasowa-
∏a banda NSZ, ale ja do nich nie nale˝a∏em ani te˝ oni do mnie nigdy nie przychodzi-
li, poza jednym wypadkiem. Jesienià 1945 roku, bli˝szej daty nie przypominam sobie,
w nocy przyszed∏ do mnie do domu Rozwadowski „Grab”, który by∏ prawdopodobnie
dowódcà grupy NSZ dzia∏ajàcej na terenie miejscowoÊci Jedwabne, i pokaza∏ mi przez
okno kartk´, na której napisane by∏o, bym da∏ mu jakàÊ sum´ pieni´dzy, na co odpo-
wiedzia∏em mu, i˝ nie mam pieni´dzy oraz ˝e sà ode mnie bogatsi gospodarze. Rozwa-
dowski „Grab” odpowiedzia∏ mi, i˝ ma taki rozkaz, dajàc mi do zrozumienia, ˝e ma
rozkaz ode mnie wziàç pieniàdze. Poza tym nigdy u mnie w domu nie byli [a]. Przycho-
dzi∏o natomiast do mnie wojsko, jak przyjechali z ¸om˝y, i wówczas to byli u mnie
w mieszkaniu i dostawali obiad. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po buprzednim odczytaniu jako zgod-
ny z mymi zeznaniami podpisuj´b.

Przes∏ucha∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 203, orygina∏, rkps.
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a W oryginale skreÊlone nigdy. U do∏u strony adnotacja skreÊlono „nigdy” i podpis Józef Sobuta.
b Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà podejrzanego. Poni˝ej
i na pierwszej stronie protoko∏u podpis podejrzanego.
c Poni˝ej podpis oficera Êledczego.



Nr 9

1953 kwiecieƒ 1, ¸ódê – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez oficera
Êledczego UBP na m. ¸ódê Jerzego Karwackiego

Protokó∏
przes∏uchania podejrzanego

¸ódê, dn. 1 IV 1953 r.

Karwacki Jerzy, of[icer] Êledczy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê,
przes∏ucha∏ w charakterze podejrzanego Sobut´ Józefa, s. Aleksandra (personalia
w aktach sprawy).

Pytanie: W czym si´ wyra˝a∏a dzia∏alnoÊç tej organizacji na terenie miejscowoÊci
Jedwabne?

Odpowiedê: WyjaÊniam, i˝ ja nie wiem dok∏adnie, w czym wyra˝a∏a si´ dzia∏alnoÊç
tej organizacji, nazwy jej nie znam, ale s∏ysza∏em, i˝ mordowali oni ludzi i na pewno,
tak jak i do mnie, chodzili do innych po pieniàdze. Pami´tam, ˝e obrabowali jednà ko-
biet´ mieszkajàcà w Jedwabnem, lecz nazwiska jej nie znam. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po auprzednim odczytaniu jako zgod-
ny z mymi zeznaniami podpisuj´a.

Przes∏ucha∏b

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 204, orygina∏, rkps.
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a Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà podejrzanego. Poni˝ej
podpis podejrzanego.
b Poni˝ej podpis oficera Êledczego.



Nr 10

1953 kwiecieƒ 7, ¸ódê – Protokó∏ badania psychiatrycznego podejrzanego Józefa Sobuty,
przeprowadzonego na zlecenie UBP na m. ¸ódê 

¸ódê, dnia 7 kwietnia 1953 r.

Protokó∏

Badanie stanu umys∏owego osk[ar˝onego] Józefa Sobuty, dokonanea dnia 7b kwiet-
nia 1953 r. na zlecenie Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na m. ¸ódê, przez bieg∏ych
lekarzy psychiatrów: dr. med. Micha∏a Marzyƒskiego i dr. med. Stanis∏awa S∏omczyƒ-
skiego.

Na badanie przychodzi bez oporu, rozglàda si´ po pokoju, siada na wskazanym
krzeÊle. Zapytany, podaje, ˝e nazywa si´ Józef Sobuta. Wreszcie na zwróconà uwag´
podaje, ˝e urodzi∏ si´ w Bia∏aszewiec, pow. Grajewo. Liczy [sobie] lat 57. Rodzice nie
˝yjà. Ojciec, z zawodu robotnik, pracowa∏ w majàtku. Nie pami´ta równie˝, czy chodzi∏
do szko∏y, wreszcie podaje, ˝e uczy∏ si´ w szkole w Grajewie. Jak d∏ugo ucz´szcza∏ do
szko∏y, nie pami´ta. Zapytany, ile mia∏ rodzeƒstwa, odpowiada, ˝e nie pami´ta.

W dzieciƒstwie chorowa∏ na jakieÊ choroby, ale nie wie, na jakie. Z Grajewa wyje-
cha∏ do Jedwabnego i tam mieszka∏. ˚onaty, ˝onie na imi´ Stanis∏awa. Ma syna Ryszar-
da i córk´ Helen´d. Syn uczy si´ w szkole przy ul. Kiliƒskiego, a córka ucz´szcza do
szko∏y przy ul. Lipowej. Zapytany, w którym roku si´ o˝eni∏, nie umie podaç daty,
a wreszcie mówi, ˝e skoro syn ma lat 19, to zapewne o˝eni∏ si´ jakieÊ 20 lat temu. Czym
zajmowa∏ si´ przed wojnà – nie wie.

Po 1939 r. w Jedwabnem byli Niemcy, potem Polacy, a wreszcie Rosjanie. Kiedy za-
cz´∏a si´ wojna rosyjsko-niemiecka, nie wie, ale przypomina sobie, ˝e by∏o to lato.
W czasie wojny mia∏ sklepik, a potem wzi´ty by∏ do obozu. Pami´ta nazw´ jednego tyl-
ko obozu, a mianowicie Gross-Rosen. Innych obozów nie pami´ta, mimo ˝e przebywa∏
w kilku. Na zapytanie, co robi∏ w obozie, odpowiada, ˝e nic nie robi∏, siedzia∏ w bara-
ku, dawali jeÊç, a czasami przenosi∏ kamienie. Na zapytanie, kiedy wyszed∏ z obozu, od-
powiada, ˝e wyszed∏ wtenczas, kiedy brama si´ otworzy∏a i wesz∏y wojska czarne w zie-
lonych mundurach. Co to by∏y za wojska – nie wie. 

Potem wsiad∏ do pociàgu i przyjecha∏ do ¸odzi. W ¸odzi utrzymywa∏ si´ dwa lata
z handlu na „r´czniaku”, a potem za∏o˝y∏ sklep z „∏achami” przy ul. Nowomiejskiej nr 6.
Na zapytanie, gdzie zaopatrywa∏ si´ w towary, odpowiada, ˝e wspólnik kupowa∏, a ˝ona
przychodzi∏a i bra∏a pieniàdze. Wszystkie sprawy zwiàzane z prowadzeniem sklepu za-
∏atwia∏ wspólnik. Ubrania sprzedawa∏ sam, bo cena by∏a napisana na r´kawie, a o ile
klient nie chcia∏ daç tej ceny, to nie sprzedawa∏.
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a W tekÊcie dokonanego.
b W tekÊcie poprawione na maszynie z cyfry 5.
c W tekÊcie b∏´dnie Bia∏aczewie.
d Halin´?



Zapytany, o co ma spraw´, odpowiada, ˝e nie wie, a wreszcie podaje, ˝e da∏ trzy
tysiàce. Jest zaaresztowany od miesiàca. Na pytanie, kiedy by∏a wojna, odpowiada, ˝e
10 albo 12 lat temu. Obecnie mamy rok 1952 czy 1953, miesiàc marzec, w niedziel´
by∏a Wielkanoc. Wielkanoc obchodzi si´ na pamiàtk´, ˝e Pan Jezus z grobu wsta∏.
Na zapytanie, ile ma palców u r´ki, badany uÊmiecha si´, oglàda r´k´ i mówi: „pi´ç”.
Dalej podaje, ile ma palców u ràk i ile ma palców u ràk i nóg. Na polecenie, aby pra-
wà r´kà dotknà∏ si´ lewego ucha, badany dotyka tego ucha, k∏adàc r´k´ z ty∏u g∏owy.
OkreÊla ró˝nice mi´dzy dniem i nocà, samochodem a samolotem, natomiast nie okre-
Êla ró˝nicy mi´dzy drabinà a schodami.

– Jakiego cz∏owieka nazywamy oszcz´dnym? – Ma∏o u˝ywa. – Jakiego cz∏owieka na-
zywamy skàpym? – Oszcz´dny. – Na zapytanie, czy jest chory, czy zdrowy, odpowiada,
˝e jest zdrowy i nic mu nie dolega. Nie uwa˝a si´ równie˝ za umys∏owo chorego. Na
zwróconà uwag´, ˝e skoro nic nie pami´ta, to jest umys∏owo chory, wzrusza ramiona-
mi. Na pytanie, komu da∏ pieniàdze, odpowiada, ˝e jakiemuÊ urz´dnikowi i [potem]
powiedzieli, ˝e go przekupi∏.

Stan fizyczny. Wzrost wysoki, budowa prawid∏owa, narzàdy wewn´trzne bez zmian
mogàcych mieç wp∏yw na stan psychiczny. Ze strony uk∏adu nerwowego odchyleƒ od
normy nie stwierdza si´.

Orzeczenie sàdowo-psychiatryczne

Na podstawie badania przychodzimy do nast´pujàcych zgodnych wniosków:
1) Badany Józef Sobuta wykazuje obecnie stan reaktywny, powsta∏y na skutek sytua-

cji ˝yciowej, w jakiej si´ znalaz∏. Stan ten przejawia si´ u niego odpowiedziami pozor-
nie dziwacznymi, uchylaniem si´ od odpowiedzi konkretnych.

2) Badany Józef Sobuta w chwili pope∏nienia zarzuconego mu przest´pstwa rozumia∏
istot´ i znaczenie dokonywanego czynu oraz móg∏ pokierowaç swym post´powaniem.

podpis nieczytelny podpis nieczytelny
(dr med. Micha∏ Marzyƒski) (dr med. St[anis∏aw] S∏omczyƒski)

Biegli proszà o przyznanie wynagrodzenia za badanie, wydanie orzeczenia, zu˝yty
czas – po 27 z∏ ka˝demu.

podpis nieczytelny podpis nieczytelny
(dr med. Micha∏ Marzyƒski (dr med. St[anis∏aw] S∏omczyƒski
¸ódê, ul. ˚wirki nr [...]e) ¸ódê 19, ul. Aleksandrowska [...])

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 205, odpis, mps.
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e Tu i dalej opuszczono numery domów.



Nr 11

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka W∏adys∏awa Dàbrowskiego
przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca m. Jedwabne, pow.
¸om˝a?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa zapozna∏em przed wojnà w 1939 r. Przyby∏ on na oko-
∏o 3 lata przed wybuchem wojny do m. Jedwabne, gdzie za∏o˝y∏ swój w∏asny sklep teks-
tylny, który to sklep posiada∏ do wybuchu wojny w 1939 r. Bli˝szej znajomoÊci z nim nie
zawiera∏em i nie mia∏em z nim ˝adnych zajÊç.

Pyt[anie]: Czym zajmowa∏ si´ Sobuta Józef w czasie okupacji niemieckiej?
Odp[owiedê]: W samych poczàtkach okupacji Sobuta Józef pracowa∏ w magistracie

m. Jedwabne, lecz na jakim stanowisku, tego nie wiem. Jak d∏ugo on tam pracowa∏,
tego nie wiem, dlatego ˝e nie (mia∏em)a chodzi∏em do magistratu i nie interesowa∏o
mnie to. W dzieƒ morderstwa ˚ydów w Jedwabnem ja przy tym nie by∏em, poniewa˝
w tym dniu pracowa∏em przy koÊciele w Jedwabnem, reperujàc dach, dlatego te˝ nie
mog´ opowiedzieç przebiegu mordu ˚ydów i nie wiem, czy w tym bra∏ udzia∏ Sobuta
Józef, a od ludzi o tym si´ nie dowiadywa∏em. Nic wi´cej o Sobucie Józefie zeznaç nie
mog´, poniewa˝ nie wiem nic, a co wiedzia∏em, to ju˝ opisa∏em wy˝ej1.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczytano, co jako zgodne z prawdà
podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy]b Zezna∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 209, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu. 
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a Tak w tekÊcie.
b Poni˝ej podpis oficera Êledczego.
c Poni˝ej i na pierwszej stronie protoko∏u podpis Êwiadka trzema krzy˝ykami.
1 W 1949 r. W∏adys∏aw Dàbrowski, zeznajàc w Êledztwie, obcià˝y∏ Józefa Sobut´ udzia∏em w zbrodni,
por. VII, dok. nr 20.



Nr 12

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Antoniego Tor˝ewika przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca m. Jedwabne?
Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, i˝ w 1937 Sobuta Józef sprowadzi∏

si´ do m. Jedwabne z Grajewa i wraz z rodzinà zamieszka∏ na lokatornym w moim
domu. Od tego te˝ czasu go znam. Po przybyciu za∏o˝y∏ on sklep materia∏ów tekstyl-
nych, ∏okciowych, który to prowadzi∏ do wybuchu wojny w 1939 r. Ze sklepu tego utrzy-
mywa∏ rodzin´. Nigdy mi´dzy nami nie by∏o ˝adnych nieporozumieƒ. Czym zajmowa∏
si´ w czasie pobytu na tut[ejszym] terenie w∏adz radzieckich oraz za okupacji hitlerow-
skiej, tego nie wiem, poniewa˝ ja od 1939 r. do 1943 r. przebywa∏em w niewoli niemiec-
kiej, zabrany zosta∏em podczas dzia∏aƒ wojennych w 1939 r. jako podoficer WP. Po po-
wrocie z niewoli w 1943 r. to Sobuta Józef mieszka∏ w domu po˝ydowskim po
sàsiedzku. W domu tym posiada∏ on sklep kolonialny, jak równie˝ zajmowa∏ si´ rymar-
stwem, tj. mia∏ warsztat rymarski. Przed wyzwoleniem Sobuta Józef zosta∏ w ogólnej ∏a-
pance urzàdzonej przez Niemców z∏apany i wywieziony, lecz gdzie przebywa∏, tego nie
wiem. Po paru miesiàcach Sobuta Józef powróci∏ do m. Jedwabnego i w jakiÊ czas póê-
niej wyjecha∏ do ¸odzi.

Pyt[anie]: Czy Sobuta Józef nale˝a∏ do organizacji sanacyjnych przed 1939 r. lub po
wyzwoleniu do org[anizacji] nielegalnych?

Odp[owiedê]: O przynale˝noÊci Sobuty Józefa do jakichÊkolwiek organizacji nic nie
mog´ stwierdziç, poniewa˝ tym si´ nie interesowa∏em. O wspó∏pracy jego z Niemcami
nic nie s∏ysza∏em.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczyta∏em, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 210, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu. 
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka Tor˝ewik; w protokole wpisane b∏´dnie Tor˝ewiak. Podpis Êwiad-
ka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



Nr 13

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Eugeniusza Âliweckiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca miasta Jedwabne,
pow. ¸om˝a?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam sprzed wojny, zapozna∏em go kilka lat przed
wybuchem wojny w 1939 r. Przyby∏ on do m. Jedwabne, jak s∏ysza∏em, z Grajewa i tu
za∏o˝y∏ sklep materia∏ów ∏okciowych, który to posiada∏ do wybuchu wojny w 1939 r.
Ja przed wojnà by∏em listonoszem i z Sobutà spotyka∏em si´ cz´sto, lecz mi´dzy nami
˝adnych nieporozumieƒ nie by∏o. Bli˝szych stosunków z nim nie utrzymywa∏em, a tyl-
ko tyle, ˝e styka∏em si´ z nim z racji mego urz´dowania.

Pyt[anie]: Czym zajmowa∏ si´ Sobuta Józef w czasie okupacji niemieckiej?
Odp[owiedê]: Po wkroczeniu na tut[ejsze] tereny armii hitlerowskiej, zaraz w pierw-

szych dniach okupacji, Sobuta Józef zaczà∏ pracowaç w magistracie, gdzie równie˝ za-
czà∏em pracowaç i ja, majàc zamiar pracowaç w swoim zawodzie na poczcie, lecz po
siedmiu dniach zwolni∏em si´ i nie chcia∏em pracowaç. Wiem, ˝e wówczas gdy ja pra-
cowa∏em, Karolak by∏ burmistrzem, jakie stanowisko zajmowa∏ Sobuta Józef, [tego nie
wiem,] ja wówczas ˝adnego stanowiska nie piastowa∏em, poniewa˝ chcia∏em pracowaç
w swoim zawodzie. Po siedmiu dniach zwolni∏em si´, dlatego te˝ nic nie wiem o pracy
w magistracie Sobuty Józefa. 

Nie wiem, czy by∏y sporzàdzane listy ludnoÊci na wywózk´ na przymusowe roboty
i czy takowe sporzàdza∏ Sobuta Józef. Wiem, i˝ w póêniejszym czasie Sobuta Józef
w magistracie nie pracowa∏, a pracowa∏ w sklepie kolonialnym, lecz czy to by∏ jego sklep,
tego nie wiem. Daty nie mog´ okreÊliç, ale ju˝ w ostatnim roku [okupacji] posiada∏ on
warsztat rymarski, który to utrzymywa∏ do wyzwolenia. Na kilka dni przed wyzwoleniem
by∏ aresztowany przez Niemców, za co, tego nie wiem, w kilka tygodni po wyzwoleniu
powróci∏ do m. Jedwabne, po czym wyjecha∏ z m. Jedwabne wraz rodzinà, lecz gdzie, te-
go nie wiem. W czasie okupacji po wymordowaniu ˚ydów mieszka∏ on w domu po-
˝ydowskim, w którym to mieszka∏ do wyprowadzenia si´, przedtem mieszka∏ na lokator-
nym u Tor˝ewika Antoniego.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o egzekucji ˚ydów w 1941 r. w m. Jedwabne oraz
kto bra∏ udzia∏ w tej˝e egzekucji?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, ˝e w dniu krytycznym, w którym od-
bywa∏a si´ egzekucja ˚ydów, ja siedzia∏em w domu i w ogóle nie wychodzi∏em na ry-
nek, poniewa˝ nie chcia∏em na to patrzeç, dlatego te˝ nie mog´ opisaç przebiegu egze-
kucji i nie wiem, kto w niej bra∏ udzia∏. Nadmieniam, i˝ w 1949 r. by∏em posàdzany
o udzia∏ w morderstwie ˚ydów w 1941 r., lecz zosta∏em uniewinniony od tego zarzutu
przez Sàd Okr´gowy w ¸om˝y.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o morderstwie Czes∏awa Kupieckiego?
Odp[owiedê]: Kupiecki Czes∏aw by∏ robotnikiem, zosta∏ zastrzelony przez Niem-

ców, lecz za co, tego nie wiem.
Pyt[anie]: Do jakich organizacji politycznych nale˝a∏ Sobuta Józef przed 1939 r. lub

po wyzwoleniu do [jakich] org[anizacji] kontrrewolucyjnych?
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Odp[owiedê]: Do jakich organizacji nale˝a∏ Sobuta Józef, tego stwierdziç nie mog´,
poniewa˝ sam nie nale˝a∏em i tym si´ nie interesowa∏em.

To wszystko, co wiem w niniejszej sprawie.
Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, po przeczytaniu jako zgodne z prawdà

podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 211–212, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu. 
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 14

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Gràdowskiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Czy znacie Sobut´ Józefa, mieszkaƒca by∏ego m. Jedwabne, pow. ¸om˝a?
Odp[owiedê]: Przed wybuchem wojny w 1939 r. s∏ysza∏em, ˝e Sobuta Józef zamiesz-

kuje w m. Jedwabnem, wiem, ˝e mia∏ on sklep materia∏ów tekstylnych, lecz ja Sobuty
Józefa z wyglàdu nie zna∏em. Wiem, i˝ zamieszkiwa∏ on w czasie okupacji na terenie
m. Jedwabne, lecz czym si´ zajmowa∏, tego nie wiem.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o egzekucji ob[ywateli] narodowoÊci ˝ydowskiej
w czasie okupacji niemieckiej w 1941 r. w m. Jedwabnem?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, ˝e 22 czerwca 1941 r. Niemcy wkro-
czyli do m. Jedwabne i zaraz po wkroczeniu Niemców zacz´∏y si´ pogromy ˚ydów.
W m. Jedwabnem mieszka∏o oko∏o 1500 ˚ydów i jak s∏ysza∏em od ludnoÊci miejscowej
(obecnie nie przypominam sobie, kto o tym mówi∏), to na kilka dni przed egzekucjà
w magistracie m. Jedwabne odby∏a si´ narada, na której byli obecni ˝andarmi i zarzàd
magistratu. Na naradzie tej uchwalili, aby wszystkich ˚ydów m. Jedwabne wymordo-
waç. Nawet Niemcy chcieli, aby ˚ydów fachowców pozostawiç, lecz Âleszyƒski Broni-
s∏aw (obecnie nie ˝yje) powiedzia∏, ˝e nie trzeba zostawiaç, bo sà fachowcy Polacy i jest
ich dosyç, a ˚ydów wszystkich trzeba wyniszczyç. Na powy˝szà propozycj´ zgodzili si´
tak zarzàd magistratu, jak i Niemcy, i w dniu 10 lipca 1941 r. na rynek m. Jedwabne zo-
stali sp´dzeni wszyscy ˚ydzi mieszkajàcy w m. Jedwabne. ˚ydzi sp´dzani byli przez
ludnoÊç narodowoÊci polskiej. ˚ydów na odbytym zebraniu postanowiono spaliç w sto-
dole, na który to cel Âleszyƒski Bronis∏aw (nie ˝yje) odda∏ swojà stodo∏´.

W krytycznym dniu ja wraz ze swojà rodzinà zosta∏em wygnany na rynek przez anie-
znanych mi Polakówa. Na rynku wszystkich m´˝czyzn wybrali do zniszczenia pomnika
Lenina, który sta∏ przy ul. Dwornej. Podczas tego Polacy, jak np. Kowalewski (nie ˝yje),
Kobrzynieckib (nie ˝yje) i inni, których nie przypominam [sobie], zn´cali si´ nad ludno-
Êcià ˝ydowskà. To wszystko fotografowali ˝andarmi, których by∏o tylko kilku. Gdy przy-
stàpili do niszczenia pomnika Lenina, wi´c w tym czasie mnie ju˝ tam nie by∏o, poniewa˝
zosta∏em wyprowadzony z rynku przez jednego Polaka, którego nie zna∏em, a który to
mnie ukry∏. Jak póêniej s∏ysza∏em, to wszyscy ˚ydzi zostali spaleni w stodole Âleszyƒskie-
go Bronis∏awa, przedtem zostali u˝yci do zniszczenia pomnika Lenina. Podczas tej egze-
kucji ca∏y zarzàd magistratu by∏ obecny, lecz ja Sobuty Józefa z wyglàdu nie zna∏em, wi´c
nie mog∏em go zaobserwowaç, czy faktycznie bra∏ on udzia∏ w morderstwie. S∏ysza∏em od
ludzi, kto mi mówi∏ o tym, nie przypominam [sobie] obecnie, ˝e Sobuta Józef bra∏ udzia∏
w mordowaniu ˚ydów w dniu krytycznym, lecz sam tego stwierdziç nie mog´, poniewa˝
jak zezna∏em wy˝ej, nie zna∏em go. To wszystko, co wiedzia∏em w powy˝szej sprawie.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczytano, co jako zgodne z prawdà
podpisuj´.

Przes∏ucha∏ Zezna∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 213–214, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a–a W oryginale poprawione z nieznanego mi Polaka.
b W oryginale b∏´dnie Kubrzyniecki.
c Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 15

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Mariana ˚yluka przez oficera
Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, zam[ieszka∏ego] w czasie okupacji
w m. Jedwabnem, i w jakich ˝yliÊcie z nim stosunkach?

Odp[owiedê]: Sobut´, zam[ieszka∏ego] w czasie okupacji w m. Jedwabnem, zapo-
zna∏em przed 1939 r., imienia Sobuty nie znam, wiem, i˝ do m. Jedwabne sprowadzi∏
si´ on z Grajewa. Do 1939 r. posiada∏ on w∏asny sklep materia∏ów ∏okciowych, z czego
si´ utrzymywa∏. Ja z Sobutà ˝y∏em w zgodzie, nigdy mi´dzy nami nie by∏o ˝adnych nie-
porozumieƒ ani k∏ótni, bli˝szych stosunków kole˝eƒskich z nim nie utrzymywa∏em.

Pyt[anie]: Gdzie pracowa∏ i z czego si´ utrzymywa∏ Sobuta Józef w czasie okupacji
hitlerowskiej?

Odp[owiedê]: Zaraz po wstàpieniu na tut[ejsze] tereny wojsk hitlerowskich Sobuta Jó-
zef zaczà∏ pracowaç w zarzàdzie magistrackim m. Jedwabne, lecz na jakim stanowisku tam
pracowa∏, tego nie wiem. Jak d∏ugo pracowa∏ Sobuta w zarzàdzie magistratu, nie mog´ so-
bie przypomnieç. Wiem, ˝e póêniej zosta∏ zwolniony i dosta∏ posad´ w sklepie niemiec-
kim, pracowa∏ on tam jako ekspedient, sklep ten by∏ spo˝ywczy. W powy˝szym sklepie So-
buta pracowa∏ oko∏o rok czasu, po czym, nie wiem z jakiej przyczyny, zosta∏ zwolniony. Po
zwolnieniu za∏o˝y∏ warsztat rymarski, który to posiada∏ do wyzwolenia. Przed samym wy-
zwoleniem Sobuta by∏ zabrany przez Niemców, lecz za co, tego nie wiem. Zabrany on by∏
w czasie, gdy front zbli˝y∏ si´ do rzeki Narwi. Zaraz po wyzwoleniu Sobuta powróci∏ do Je-
dwabnego. Równie˝ w tym czasie by∏ zabrany przez Niemców i burmistrz m. Jedwabne
Karolak, który równie˝ powróci∏, i w tym to czasie by∏a ogólna ∏apanka.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o egzekucji ˚ydów w m. Jedwabnem w 1941 r. oraz
jakà rol´ w tej egzekucji odgrywa∏ Sobuta Józef?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, ˝e Niemcy zaj´li te tereny w czerw-
cu 1941 r. i zaraz w lipcu 1941 r. nastàpi∏a egzekucja ˚ydów. ˚ydzi byli spaleni w sto-
dole Âleszyƒskiego Bronis∏awa (nie ˝yje), lecz w jaki to sposób si´ odbywa∏o, tego nie
mog´ opisaç, poniewa˝ w tym czasie ja ukrywa∏em si´ przed Niemcami, dlatego ˝e za
w∏adzy radzieckiej pracowa∏em w punkcie zbiorczym i za to by∏em przez Niemców prze-
Êladowany1. W roku 1940 za pobytu w∏adz radzieckich by∏ wybudowany przy ul. Dwor-
nej w m. Jedwabnem pomnik Lenina, ten˝e pomnik za Niemców zosta∏ zniszczony,
w jaki sposób, tego równie˝ nie mog´ opisaç.

Pyt[anie]: Co mo˝ecie powiedzieç o morderstwie ob. Kupieckiego Czes∏awa, miesz-
kaƒca m. Jedwabne?

Odp[owiedê]: Kupiecki Czes∏aw, mieszkaniec m. Jedwabne, za pobytu w∏adz ra-
dzieckich by∏ milicjantem, po obj´ciu tych terenów przez w∏adze hitlerowskie Kupiec-
ki Czes∏aw przez kogoÊ zosta∏ wydany dla Niemców i Niemcy go rozstrzelali. Kto wy-
da∏ Kupieckiego dla Niemców, tego nie wiem.
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1 W 1949 r. Marian ˚yluk, zeznajàc jako podejrzany, twierdzi∏, ˝e w dniu mordu na ˚ydach le˝a∏ chory 
w ∏ó˝ku po pobiciu go przez Niemców (por. VII, dok. nr 11, 12 i 41).



Pyt[anie]: Czy Sobuta Józef przed 1939 r. lub po wyzwoleniu nale˝a∏ do jakichÊ
organizacji?

Odp[owiedê]: Czy Sobuta nale˝a∏ do jakichÊ organizacji, tego stwierdziç nie mog´,
poniewa˝ sam nigdy nie nale˝a∏em i nie interesowa∏em si´ takowymi.

Nadmieniam, i˝ w 1949 r. by∏em aresztowany przez w∏adze MO jako podejrzany
o udzia∏ w morderstwie ˚ydów w 1941 r. w m. Jedwabnem, lecz zosta∏em przez Sàd
Okr´gowy w ¸om˝y uniewinniony. To wszystko, co jest mi wiadome w niniejszej
sprawie.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 215–216, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpisy oficera Êledczego i Êwiadka.



Nr 16

1953 lipiec 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Mieczys∏awa Gerwada przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno zapoznaliÊcie Sobut´ Józefa, zamieszka∏ego w czasie okupa-
cji w m. Jedwabne, pow. ¸om˝a?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam jeszcze sprzed wojny, przed 1939 r. przyby∏ on
do m. Jedwabne, na jakieÊ cztery lata przed wybuchem wojny, zdaje mi si´, ˝e z Graje-
wa. Do 1939 r. Sobuta Józef posiada∏ w m. Jedwabne w∏asny sklep z materia∏em ∏ok-
ciowym, z którego utrzymywa∏ swojà rodzin´. Bli˝szej znajomoÊci z nim nie zawiera-
∏em, dlatego te˝ nigdy z nim nie mia∏em ˝adnych zatargów ani k∏ótni.

Pyt[anie]: Czym trudni∏ si´ Sobuta Józef w czasie okupacji hitlerowskiej?
Odp[owiedê]: Po obj´ciu tych terenów przez w∏adze hitlerowskie w m. Jedwabne

zacz´∏y tworzyç si´ urz´dy. Karolak Marian Boles∏aw (gdzie obecnie przebywa, tego
nie wiem) zosta∏ burmistrzem m. Jedwabne, Sobuta Józef – zast´pcà burmistrza i Âli-
wecki Eugeniusz, zam. w Jedwabnem, równie˝ pracowa∏, lecz na jakim stanowisku pra-
cowa∏, tego nie wiem, równie˝ pracowa∏ w tym magistracie Wasilewski (gdzie przeby-
wa, tego nie wiem). Sobuta Józef jako zast´pca burmistrza pracowa∏ w magistracie do
1942 r., dlaczego dalej nie pracowa∏, tego nie wiem.

W czasie swej pracy w magistracie Sobuta Józef jako z-ca burmistrza, jak i sam
burmistrz Karolak, ∏apali ludzi i wysy∏ali ich na roboty, czy to do majàtków lub te˝ do
Niemiec, dlatego te˝ ludnoÊç ba∏a si´ wychodziç na miasto. Kogo konkretnie Sobuta
Józef z Karolakiem wyznaczyli na przymusowe roboty do Niemiec, tego nie mog´
stwierdziç, dlatego ˝e sporzàdzili oni list´ tych ludzi, których uwa˝ali sami, i oddali [jà]
na ˝andarmeri´, a ˝andarmeria na drugi dzieƒ rano robi∏a ∏apanki i wywozili [tych
ludzi] do Niemiec, mi´dzy innymi i ja zosta∏em z∏apany, lecz w Ostro∏´ce uciek∏em
i ukrywa∏em si´ w póêniejszym czasie do wyzwolenia.

W póêniejszym czasie Sobuta Józef posiada∏ warsztat rymarski, z którego ciàgnà∏
du˝e korzyÊci, czy pracowa∏ w sklepie niemieckim jako ekspedient, tego nie wiem do-
k∏adnie, dlatego i˝ w tym czasie ukrywa∏em si´, wi´c nie wiedzia∏em dok∏adnie, czym
si´ trudni∏.

Nadmieniam, i˝ z tych ludzi, co Niemcy wywieêli do Niemiec wg sporzàdzonej listy
przez Sobut´ i Karolaka, du˝o nie wróci∏o, jak Zejer, Mieszkowska, Klejno. Wtedy gdy
mnie uj´li ˝andarmi, to jecha∏o 160 osób. Wiem, i˝ Sobuta sporzàdza∏ list´ ludnoÊci wy-
wiezionej do Niemiec, z tego powodu, ˝e [gdy] sam w póêniejszym czasie pracowa∏em
w magistracie, to Karolak, tj. burmistrz, i jego zast´pca sporzàdzali listy i oddawali do
gestapo.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o egzekucji ˚ydów w m. Jedwabne w 1941 r. oraz
jakà rol´ w tej egzekucji odgrywa∏ Sobuta Józef?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, ˝e po obj´ciu przez Niemców tych
terenów w dniu 10 lipca 1941 r. odby∏a si´ egzekucja wszystkich ˚ydów mieszkajàcych
w m. Jedwabnem. W egzekucji tej brali udzia∏ Polacy, tj. ludzie cywilni, tacy jak Tarnac-
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ki Jerzy, Laudaƒski Jerzya (siedzi w wi´zieniu) i inni, którzy równie˝ siedzà w wi´zie-
niu, bili ˚ydów i sp´dzali na rynek. Tarnacki Jerzy ukrywa si´. Ca∏y te˝ zarzàd magi-
stracki, w sk∏ad którego wchodzi∏ Sobuta Józef, brali udzia∏ w tym mordzie ˚ydów.
˚ydzi mordowani byli przez ludnoÊç narodowoÊci polskiej, zarzàd magistratu zmusi∏
˚ydów do zniszczenia pomnika Lenina, a póêniej z tym pomnikiem pognali ich do sto-
do∏y Âleszyƒskiego Bronis∏awa (nie ˝yje), w której zostali spaleni. Przebiegu egzekucji
nie mog´ opisaç, poniewa˝ w czasie tej egzekucji nie wychodzi∏em z domu, bo w moim
mieszkaniu mieszka∏a jedna rodzina ˝ydowska, po którà w krytycznym czasie przyszed∏
Tarnacki Jerzy, i dlatego ba∏em si´ wyjÊç na rynek. Z tego te˝ powodu nie wiem, jakà
w tej egzekucji gra∏ rol´ Sobuta Józef.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o Kupieckim Czes∏awie?
Odp[owiedê]: Kupiecki Czes∏aw, b. mieszkaniec m. Jedwabne, za pobytu w∏adz ra-

dzieckich w latach 1939–[19]41 by∏ milicjantem, zaÊ gdy te tereny obj´li Niemcy, wi´c
Kupiecki Czes∏aw zosta∏ przez miejscowych ludzi pobity i oddany do ˝andarmerii, któ-
ra rozstrzela∏a go wraz z innymi kilkoma ˚ydami1. Kto pobi∏ i wyda∏ Kupieckiego Cze-
s∏awa dla ˝andarmerii, tego wyjaÊniç nie mog´, dlatego ˝e na miejscu tym nie by∏em,
a od ludzi nie da∏o mi si´ s∏yszeç innych szczegó∏ów, a tylko powy˝sze.

Pyt[anie]: Czy Sobuta Józef przed 1939 r. lub po wyzwoleniu nale˝a∏ do organizacji
i jakich?

Odp[owiedê]: Nie mog´ stwierdziç, czy Sobuta Józef nale˝a∏ do jakiejÊkolwiek or-
ganizacji, wiem, ˝e przed wojnà w czasie bojkotu ˚ydów, wi´c cz∏onkowie narodówki
nie dali ludnoÊci kupowaç u ˚ydów, a zganiali ludzi do sklepu Sobuty Józefa, który
w tym czasie mia∏ najwi´kszy utarg. To wszystko, co wiedzia∏em w tej sprawie. 

Na tym protokó∏ zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z prawdà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏b

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 217–218, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a W oryginale poprawione z Zygmunt.
b Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpisy oficera Êledczego i Êwiadka.
1 O okolicznoÊciach Êmierci Czes∏awa Kupieckiego por. VII, dok. nr 166.



Nr 17

1953 lipiec 3, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Kazimiery Borys przez oficera
Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca miasta Jedwabne,
pow. ¸om˝a?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam sprzed wojny. Przyby∏ on do Jedwabnego na
oko∏o 3 lata przed wybuchem wojny. Posiada∏ on sklep materia∏ów tekstylnych, ∏okcio-
wych. Sklep ten posiada∏ do wybuchu wojny. Czym zajmowa∏ si´ w okresie 1939–
–1941 r., tj. za pobytu w∏adzy radzieckiej, tego nie wiem. Podczas okupacji niemieckiej,
w [jej] poczàtkach, Sobuta Józef pracowa∏ w magistracie m. Jedwabne i zdaje mi si´
(czego konkretnie stwierdziç nie mog´), [˝e] by∏ on zast´pcà burmistrza. Jak d∏ugo pra-
cowa∏ w magistracie, tego nie wiem, poniewa˝ nie interesowa∏am si´ tym.

Podczas pogromu ˚ydów w mieÊcie Jedwabnem ja na rynku nie by∏am, a siedzia-
∏am w domu, dlatego te˝ nie mog´ stwierdziç, czy Sobuta Józef lub inni brali udzia∏
w tym˝e pogromie. S∏ysza∏am, i˝ ˚ydzi byli spaleni w stodole Âleszyƒskiego Bronis∏a-
wa (nie ˝yje).

O pracy Sobuty Józefa w magistracie nic nie wiem, co on tam robi∏. Nie zauwa˝y-
∏am nigdy, by Sobuta Józef kiedyÊ zn´ca∏ si´ nad ludnoÊcià, mo˝e wypadki takie mia∏y
miejsce, lecz ja ma∏o chodzi∏am po mieÊcie w czasie okupacji i dlatego te˝ nie da∏o mi
si´ zauwa˝yç. Kupieckiego Czes∏awa zna∏am, lecz kto go zamordowa∏, tego nie wiem.
Poza tym nic wi´cej o osobie Sobuty Józefa nie wiem.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏aa

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 219, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



Nr 18

1953 lipiec 4, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Górskiego przez oficera
Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno znacie Sobut´ Józefa i co wam jest o nim wiadome?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam sprzed wojny, posiada∏ on do 1939 r. sklep ma-

teria∏ów ∏okciowych, po wybuchu wojny by∏ on rymarzem, co oprócz tego on robi∏,
tego nie wiem, poniewa˝ bli˝szych stosunków kole˝eƒskich z nim nie utrzymywa∏em.

W czasie gdy rozpocz´∏a si´ wojna niemiecko-radziecka i gdy by∏o bombardowanie
m. Jedwabne, to Sobuta Józef z rodzinà przyby∏ na kol[oni´] Biczki i zamieszka∏ w domu
po moim bracie Czes∏awie, który w tym czasie by∏ w Zwiàzku Radzieckim. Sobuta
w domu tym mieszka∏ oko∏o trzech tygodni i gdy ju˝ Niemcy zaj´li m. Jedwabne, wi´c
przeniós∏ si´ z powrotem do m. Jedwabne1, lecz czym si´ trudni∏ tam, tego nie wiem.
S∏ysza∏em, ˝e pod koniec okupacji by∏ zabrany przez Niemców, lecz gdzie, tego nie
wiem. To wszystko, co wiedzia∏em o osobie Sobuty Józefa.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 220, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
1 Niemcy zaj´li Jedwabne 23 VI 1941 r., tj. dwa dni po ataku na ZSRR.



Nr 19

1953 lipiec 4, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Antoniego Górskiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno znacie Sobut´ Józefa i co wam jest o nim wiadome?
Odp[owiedê]: Wiem, i˝ przed wojnà w m. Jedwabnem, pow. ¸om˝a, zamieszkiwa∏

Sobuta Józef, który posiada∏ sklep „∏okciowy”. Ja z Sobutà Józefem bli˝ej si´ nie zna-
∏em i nic o nim nie mog´ powiedzieç. Wiem, ˝e w czasie gdy Niemcy napadli na Zwià-
zek Radziecki i w m. Jedwabnem trwa∏ front, to Sobuta Józef z rodzinà przyjecha∏ na
kol[oni´] Biczki i zamieszka∏ w domu mojego brata Czes∏awa; d∏ugo w tym domu nie
mieszka∏, zaledwie jakieÊ oko∏o trzy tygodnie, i zaraz po tym przeniós∏ si´ do m. Jed-
wabne. Czym si´ on trudni∏ za okupacji, tego nie wiem. Kol[onia] Biczki jest po∏o˝ona
w odleg∏oÊci od m. Jedwabne oko∏o 3 km. Poza tym o Józefie Sobucie nic nie mog´ ze-
znaç, poniewa˝ bli˝ej go nie zna∏em.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 221, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



Nr 20

1953 lipiec 4, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Boles∏awy Górskiej przez oficera
Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o osobie Sobuty Józefa i czy znacie takowego?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa zna∏am, poniewa˝ mia∏ on przed wojnà sklep z mate-

ria∏em tekstylnym, bli˝szych znajomoÊci z nim nie mia∏am, a tylko tyle, ˝e chodzi∏am
do jego sklepu kupiç materia∏, gdy mi by∏ potrzebny. Po wstàpieniu okupanta Sobuta
Józef z ca∏à rodzinà mieszka∏ w moim domu kilka tygodni, po czym si´ wyprowadzi∏,
daty okreÊliç nie mog´, w jakim okresie czasu on mieszka∏. Wówczas rodzinà Sobu-
tów nie interesowa∏am si´, poniewa˝ le˝a∏am chora po porodzie syna. Poza tym nic
o Sobucie nie mog´ powiedzieç, poniewa˝ nic nie wiem. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 222, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



Nr 21

1953 lipiec 4, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Anny Lendzioszek przez oficera
Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o Sobucie Józefie, by∏ym mieszkaƒcu m. Jedwabne?
Odp[owiedê]: Sobuta Józef przyby∏ do Jedwabnego na kilka lat przed wybuchem

wojny w 1939 r. Do 1939 r. posiada∏ sklep „∏okciowy”, z którego utrzymywa∏ swà rodzi-
n´. Czym trudni∏ si´ Sobuta Józef w okresie pobytu na tych terenach w∏adzy radziec-
kiej, tego nie wiem, poniewa˝ rodziny Sobutów bli˝ej nie zna∏am. Wiem, i˝ Sobuta
Józef w czasie okupacji trudni∏ si´ rymarstwem, ale w jakim okresie czasu, tego okre-
Êliç nie mog´.

W drugim roku okupacji niemieckiej by∏a w moim mieszkaniu zlewnia mleka i mle-
ko przynosi∏a Sobuty ˝ona, ja wówczas zwróci∏am si´ do niej, aby ona porozmawia∏a
z Niemcem, który posiada∏ majàtek po dziedzicu Hartlingu, aby ten przyjà∏ mojà kro-
w´ na pastwisko. ˚ona Sobuty wówczas zna∏a si´ z tym˝e Niemcem, poniewa˝ jej mà˝
by∏ rymarzem i darmo robi∏ rymarstwo dla tego˝ Niemca. Krow´ tà wówczas Niemiec
mi przyjà∏ na pastwisko.

Dok∏adnie [sobie] nie przypominam, ale w par´ miesi´cy przed wyzwoleniem Sobu-
ta Józef by∏ aresztowany przez Niemców i jak ludzie mówili, to by∏ on zatrzymany jako
zak∏adnik, wróci∏ po wyzwoleniu, lecz daty jego powrotu nie mog´ okreÊliç. To wszyst-
ko, co wiedzia∏am w sprawie Sobuty Józefa. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczyta∏am [i] jako zgodne z prawdà
podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 223, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



Nr 22

1953 lipiec 4, ¸om˝a – Protokó∏ prze∏uchania Êwiadka Czes∏awa Sulewskiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno znacie Sobut´ Józefa oraz co wam jest wiadome o jego ˝yciu?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa zapozna∏em w 1939 r. Posiada∏ on wówczas sklep teks-

tylny i prowadzi∏ ˝ycie bogate. W poczàtkach okupacji mieszka∏ on, jak i przed wojnà,
w domu Tor˝ewika, gdzie mia∏ ten˝e sklep. Po wyniszczeniu ˚ydów zajà∏ on mieszka-
nie po˝ydowskie i w domu tym mieszkali inni lokatorzy, wi´c nie chcieli mu p∏aciç, to
wymówi∏ im mieszkanie, po czym ja si´ wprowadzi∏em na lokatorne i mieszka∏em z nim
jako sàsiad. 

Sobuta Józef w tym czasie zapozna∏ si´ z Niemcem, który obejmowa∏ wszystkie ma-
jàtki, i z Niemcem tym utrzymywa∏ bli˝sze stosunki, ciàgnàc z tego du˝e korzyÊci, po-
niewa˝ Sobuta Józef by∏ rymarzem, wi´c wyrabia∏ dla tego Niemca wszystkie roboty
zwiàzane z rymarstwem, a nawet wyprawia∏ skóry. Za to Sobuta od Niemca pieni´dzy
nie chcia∏ braç, ale w inny sposób wykorzysta∏ go, tak ˝e wróci∏o mu si´ i za robot´.
U Niemca tego Sobuta mia∏ du˝e wp∏ywy, dlatego te˝ ludzie zwracali si´ do Sobuty
z proÊbà, aby wstawi∏ si´ za przyj´ciem krów na pastwisko, co te˝ i za∏atwia∏. W tym to
okresie Sobuta ˝y∏ dostatnio, niczego mu nie by∏o brak. Oprócz tego Sobuta Józef po-
siada∏ sklep kolonialny. Do ludnoÊci ustosunkowani byli dobrze. Poczàtkiem okupacji
pracowa∏ w magistracie, ale pracowa∏ krótko, przez okres oko∏o 2 tygodni. Zdaje mi
si´, ˝e by∏ zast´pcà burmistrza, dok∏adnie [tego] stwierdziç nie mog´. Póêniej zwolni∏
si´ z magistratu, dlatego ˝e nie op∏aca∏o mu si´. 

10 lipca 1941 r. na rynku w Jedwabnem nie by∏em, poniewa˝ w czerwcu 1941 r. po-
wróci∏em z niewoli niemieckiej i leczy∏em si´ w tym czasie, tak i˝ nigdzie nie wychodzi-
∏em. Nie s∏ysza∏em, by Sobuta Józef bra∏ udzia∏ w pogromie ˚ydów w dniu 10 lipca
1941 r. i nie mog´ o tym nic stwierdziç. Uwa˝am, i˝ Sobuta Józef nie móg∏ braç w tym
udzia∏u, ja go uwa˝a∏em za porzàdnego cz∏owieka. Nie pami´tam kiedy, ale wiem, i˝
Sobuta Józef by∏ aresztowany jako zak∏adnik, poniewa˝ w pobli˝u m. Jedwabne by∏ za-
bity jakiÊ wysokiej rangi Niemiec. Wówczas Niemcy brali na zak∏adników tych, z który-
mi oni sami dobrze ˝yli. W tym te˝ czasie by∏ zabrany burmistrz m. Jedwabne – Karo-
lak. To wszystko, co wiedzia∏em o Sobucie Józefie. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´. 

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 224–225, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 23

1953 lipiec 9, Goleniów (wi´zienie) – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Boles∏awa Ramo-
towskiego przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Czy znacie Sobut´ Józefa, zam[ieszka∏ego] w czasie okupacji w m. Jedwab-
ne, pow. ¸om˝a, oraz w jakich stosunkach z nim ˝yliÊcie?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa, mieszkaƒca m. Jedwabne, zna∏em, mieszka∏ on w m. Jed-
wabne od kilku lat przed wojnà w 1939 r. Do wybuchu wojny w 1939 r. posiada∏ sklep
materia∏ów tekstylnych i prowadzi∏ ˝ycie bogate. Ja z nim ˝adnych stosunków bli˝szych
nie utrzymywa∏em, a tylko tyle, ˝e go zna∏em.

Pyt[anie]: Czym Sobuta Józef zajmowa∏ si´ w czasie okupacji?
Odp[owiedê]: W poczàtkach okupacji Sobuta Józef pracowa∏ w magistracie m. Jed-

wabne i by∏ on zast´pcà burmistrza, w póêniejszym czasie zwolni∏ si´ i zajmowa∏ si´ ry-
marstwem, posiadajàc w∏asny warsztat rymarski, który to posiada∏ do wyzwolenia.
Po wyzwoleniu wyjecha∏ z m. Jedwabne, lecz gdzie, tego nie wiem.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o morderstwie ˚ydów w m. Jedwabne w 1941 r.
oraz czy Sobuta Józef bra∏ w tym˝e udzia∏?

Odp[owiedê]: WyjaÊniam, i˝ w miesiàc po wkroczeniu okupanta, w m-cu lipcu 1941 r.,
przez Niemców zosta∏ wydany rozkaz wymordowania wszystkich ˚ydów [z] m. Je-
dwabne. W dniu krytycznym ja siedzia∏em w domu, gdy przysz∏o do mnie trzech Niem-
ców i nakazali mi iÊç na rynek, ja wyszed∏em z mieszkania i wraz z Niemcami uda∏em
si´ na rynek m. Jedwabne, gdzie sta∏o ju˝ bardzo du˝o ˚ydów oraz Polaków. Ja przez
tych˝e trzech ˝andarmów zosta∏em przyprowadzony na róg rynku ko∏o ul. ¸om˝yƒ-
skiej, gdzie sta∏ burmistrz m. Jedwabne Karolak i Sobuta Józef. Gdy ja doszed∏em do
ww., to Karolak nakaza∏ mi, abym z rynku nie ucieka∏, i [˝e] gdy wypielony zostanie ry-
nek, to pójdziecie do domu. Po tych s∏owach ja uda∏em si´ dalej na rynek, zaÊ Niemcy
poszli po drugich. Sobuta w tym czasie do mnie nic nie mówi∏, a tylko sta∏ z Karola-
kiem. Po up∏ywie oko∏o 10 minut uciek∏em z rynku w pole, dlatego te˝ nie widzia∏em,
co póêniej si´ tam robi∏o i czy Sobuta Józef bra∏ w tym jakiÊ udzia∏. W tym to czasie
Sobuta Józef (jak s∏ysza∏em od ludnoÊci m. Jedwabne) by∏ zast´pcà burmistrza Karo-
laka. Po powrocie z pola do domu dowiedzia∏em si´, ˝e ˚ydzi zostali spaleni w stodo-
le Âleszyƒskiego, jak te˝ przed spaleniem byli u˝yci do zniszczenia pomnika Lenina.
Nie s∏ysza∏em, czy Sobuta Józef bra∏ jakiÊ udzia∏ w tym˝e morderstwie, sam zaÊ nie
widzia∏em, wi´c nie mog´ [tego po]twierdziç, a widzia∏em tylko Sobut´ w okoliczno-
Êciach, jak wy˝ej opisa∏em.

Pyt[anie]: Czy znaliÊcie Kupieckiego Czes∏awa oraz przez kogo by∏ on zamordo-
wany?

Odp[owiedê]: Kupieckiego Czes∏awa zna∏em, by∏ on rodakiem [z] m. Jedwabne, za
w∏adzy radzieckiej by∏ w milicji. Z chwilà wkroczenia Niemców s∏ysza∏em, ˝e Niemcy
zabrali go na samochód i wywieêli za miasto, gdzie [go] rozstrzelali. Przy powy˝szym ja
nie by∏em i nie wiem, czy Niemcy sami go brali, czy te˝ zosta∏ on wydany przez kogoÊ
z Polaków. Poza tym nic w tej sprawie nie mog´ zeznaç.
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Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 226–227, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 24

1953 lipiec 9, Goleniów (wi´zienie) – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Antoniego Niebrzy-
dowskiego przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Jak dawno zapoznaliÊcie Sobut´ Józefa oraz co wam jest o nim wiadome?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa zapozna∏em przed samà wojnà. Na kilka lat przed

wybuchem wojny mieszka∏ on w m. Jedwabnem, przyby∏ on, lecz skàd, tego nie wiem.
Do 1939 r. posiada∏ sklep materia∏ów tekstylnych w m. Jedwabne i prowadzi∏ on ˝ycie
dostatnie. W czasie okupacji niemieckiej prawdopodobnie Sobuta Józef prowadzi∏
warsztat rymarski, lecz czy faktycznie tym si´ zajmowa∏, tego nie wiem, poniewa˝ s∏y-
sza∏em to od ludnoÊci, a sam nie spotyka∏em si´ z Sobutà Józefem i nie wiem, co on ro-
bi∏. Wiem, i˝ wyjecha∏ on z m. Jedwabne po wyzwoleniu.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o morderstwie ˚ydów w m. Jedwabnem w 1941 r.
i czy Sobuta Józef bra∏ w tym udzia∏?

Odp[owiedê]: Wiadomo mi, ˝e [z] poczàtkiem m-ca lipca 1941 r., w okupacj´ nie-
mieckà, zostali wymordowani ˚ydzi w m. Jedwabne przez spalenie w stodole Âleszyƒ-
skiego, lecz ja w dniu tym nie by∏em na rynku i nie wiem, kto tam bra∏ udzia∏1.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o Kupieckima Czes∏awie?
Odp[owiedê]: S∏ysza∏em, ˝e Kupieckib Czes∏aw w poczàtkach okupacji zosta∏ zabity

przez Niemców, lecz w jakich okolicznoÊciach, tego nie wiem. To wszystko, co wiedzia-
∏em w tej sprawie.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, co jako zgodne z praw-
dà podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 228, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a W oryginale poprawione z Kurpiewskim.
b W oryginale poprawione z Kurpiewski.
c Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
1 W 1949 r. Antoni Niebrzydowski, zeznajàc jako podejrzany, przyzna∏ si´ do pilnowania ˚ydów zgroma-
dzonych na rynku oraz twierdzi∏, ˝e Józef Sobuta zgania∏ ˚ydów na rynek, por. VII, dok. nr 16.



Nr 25

1953 lipiec 9, Goleniów (wi´zienie) – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jerzego Laudaƒ-
skiego przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Czy znacie Sobut´ Józefa, zam[ieszka∏ego] w czasie okupacji w m. Jed-
wabne, pow. ¸om˝a?

Odp[owiedê]: W mieÊcie Jedwabne, pow. ¸om˝a, mieszka∏em od urodzenia. Sobu-
t´ znam, mieszka∏ on przed wybuchem wojny w m. Jedwabne i posiada∏ sklep materia-
∏ów b∏awatnych, z którego to si´ utrzymywa∏. Od kiedy Sobuta mieszka∏ w m. Jedwab-
ne, tego nie wiem, zdaje si´, ˝e przyby∏ on na kilka lat [przed wojnà] do m. Jedwabne.

Pyt[anie]: Czym zajmowa∏ si´ Sobuta Józef w czasie okupacji hitlerowskiej?
Odp[owiedê]: Po obj´ciu terenów m. Jedwabne przez okupanta, w pierwszych

dniach okupacji niemieckiej, Sobuta, zdaje mi si´, pracowa∏ w magistracie, konkretnie
stwierdziç tego nie mog´. Czym zajmowa∏ si´ w póêniejszym czasie, tego nie wiem, po-
niewa˝ ja wyjecha∏em do b[y∏ej] Generalnej Guberni.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o morderstwie ˚ydów w m. Jedwabne w czasie
okupacji?

Odp[owiedê]: W lipcu 1941 r. po wkroczeniu okupanta do m. Jedwabne zosta∏ wy-
dany rozkaz wymordowania ˚ydów, rozkaz wydany by∏ przez Niemców. W morder-
stwie ˚ydów bra∏a udzia∏ równie˝ ludnoÊç cywilna z m. Jedwabne, jak równie˝ z oko-
licznych wiosek. ˚ydzi w krytycznym dniu zostali wyp´dzeni na rynek m. Jedwabne,
skàd zostali zap´dzeni do rozwalania pomnika Lenina, a nast´pnie zostali spaleni
w stodole Âleszyƒskiego. Podczas powy˝szego ja by∏em obecny na rynku. Sobuty Józe-
fa na rynku wówczas nie widzia∏em i nie wiem, czy bra∏ on udzia∏ w powy˝szym mor-
derstwie. Na rynku w krytycznym dniu by∏a masa ludzi, dlatego te˝ nie [u]da∏o mi si´
zauwa˝yç, czy Sobuta Józef tam by∏, i nie wiem, czy bra∏ on tam udzia∏.

Pyt[anie]: Czy znaliÊcie Kupieckiego Czes∏awa oraz co wam jest o nim wiadome?
Odp[owiedê]: Kupieckiego Czes∏awa, mieszkaƒca m. Jedwabne, zna∏em, w czasie

w∏adzy radzieckiej by∏ on milicjantem, póêniej zaÊ pracowa∏ jako stró˝ w MTS.
W pierwszych dniach okupacji Kupiecki Czes∏aw zosta∏ rozstrzelany przez Niemców
– s∏ysza∏em od ludnoÊci, ˝e zosta∏ on przez jakichÊ osobników wydany w r´ce gestapo,
lecz co to byli za osobnicy, tego nie wiem.

Pyt[anie]: Czy Sobuta Józef nale˝a∏ przed 1939 r. do organizacji politycznych lub po
wyzwoleniu do kontrrewolucyjnych?

Odp[owiedê]: Na powy˝sze pytanie wyjaÊniam, i˝ nie wiem, czy Sobuta Józef nale-
˝a∏ do organizacji jakichkolwiek przed 1939 r., zaÊ po wyzwoleniu w m. Jedwabne nie
mieszka∏em, wi´c równie˝ nie mog´ stwierdziç, czy Sobuta nale˝a∏ do jakichkolwiek
organizacji.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, po przeczytaniu jako zgodne z moimi
zeznaniami podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 229–230, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 26

1953 sierpieƒ 3, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Henryka Krystowczyka przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

Pyt[anie]: Czy znacie Sobut´ Józefa, który przed 1939 zamieszkiwa∏ w m. Jedwab-
ne, pow. ¸om˝a, i co o nim mo˝ecie powiedzieç?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam, przyby∏ on do m. Jedwabne na kilka lat przed
wybuchem wojny w 1939 r. Do wybuchu wojny posiada∏ on sklep z manufakturà, z któ-
rego si´ utrzymywa∏. Czym zajmowa∏ si´ Sobuta Józef podczas okupacji, tego dok∏ad-
nie stwierdziç nie mog´, poniewa˝ w okresie tym ja ukrywa∏em si´. Po wyzwoleniu ja
przez krótki okres zamieszkiwa∏em w m. Jedwabne, wi´c da∏o mi si´ s∏yszeç od miej-
scowej ludnoÊci, ˝e Sobuta Józef w poczàtkach okupacji odgrywa∏ g∏ównà rol´ w po-
gromie ˚ydów i rozbiciu pomnika. Jak opowiada∏ mi mój brat Krystowczyk Wac∏aw,
zam. w Jedwabnem, i Zarzecki Tadeusz, Grabowska Irena, i Grabowski Adam, to Sobuta
Józef nagania∏ ˚ydów do rozbicia pomnika Lenina i po rozebraniu którego Sobuta
Józef kaza∏ Êpiewaç ˚ydom piosenk´ „aza nasa wojna, przez nas wojna” i z tym pomni-
kiem ˚ydów zaprowadzi∏ do stodo∏y Âleszyƒskiego, gdzie zostali oni spaleni1.

S∏ysza∏em równie˝, ˝e Sobuta Józef przyczyni∏ si´ do zabójstwa Kupieckiego Cze-
s∏awa, lecz dok∏adnie o tym nie mog´ stwierdziç. O powy˝szym morderstwie ˚ydów
w stodole Âleszyƒskiego ludnoÊç miejscowa bardzo szeroko komentowa∏a i opowiada-
li, kto wyró˝ni∏ si´ najbardziej w tym morderstwie. Poza tym o Sobucie nic wi´cej nie
mog´ zeznaç. 

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono, przeczyta∏em [i] jako zgodne z prawdà
podpisuj´.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏b

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 235, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a–a W oryginale zawtra.
b Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
1 Zeznajàc na rozprawie sàdowej w 1949 r., Henryk Krystowczyk podawa∏ si´ za naocznego Êwiadka
wydarzeƒ, lecz sàd uzna∏ jego zeznanie za niewiarygodne, por. VII, dok. nr 110.



Nr 27

1953 sierpieƒ 4, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏adys∏awa Jab∏oƒskiego

[Pytanie:] Opowiedzcie swój ˝yciorys.
Urodzi∏em si´ daty i w miejscowoÊci jak wy˝ej1. Ojciec mój z rodzinà zamieszkiwa∏

w Bia∏aszewie, pow. Grajewo, i tam pracowa∏ w majàtku jako robotnik. W Bia∏aszewie
zamieszkiwaliÊmy jak d∏ugo, tego nie pami´tam, potem ojciec mój przeniós∏ si´ z ro-
dzinà do Grajewa, gdzie pracowa∏ w majàtku, a jednoczeÊnie posiada∏ dwa morgi zie-
mi. Ja wychowywa∏em si´ przy rodzicach, gdy by∏em ju˝ wi´kszy, to pomaga∏em ojcu
w utrzymaniu rodziny, je˝d˝àc koniem do ró˝nych robót dorywczych.

W roku 1932 o˝eni∏em si´ z Kurkowskà Stanis∏awà. Nadmieniam, i˝ przedtem jesz-
cze dorywczo terminowa∏em w Grajewie u niejakiego Gierki, u którego to nauczy∏em
si´ zawodu tapicersko-rymarskiego. Matka moja umar∏a, jak sobie przypominam,
w 1929 r., zaÊ ojciec umar∏ po moim weselu w 1933 r. Mia∏em dwóch braci, lecz oni jesz-
cze za ˝ycia rodziców wyjechali do Francji i tam pomarli. Po zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego utrzymywa∏em si´ z zarobku koniem, mia∏em po ojcu dwa morgi ziemi, na tym
gospodarstwie utrzymywa∏em si´ do 1936 r.

W 1936 r. sprzeda∏em wszystko, co posiada∏em w Grajewie, i wraz z rodzinà prze-
nios∏em si´ do m. Jedwabne, pow. ¸om˝a. W Jedwabnem za∏o˝y∏em sklep z materia∏a-
mi ∏okciowymi, z którego to sklepu utrzymywa∏em rodzin´ do wybuchu wojny w 1939 r.
Po wybuchu wojny kupi∏em konia i razem z rodzinà uciekaliÊmy do Zwiàzku Radziec-
kiego, lecz za Zab∏udowem Niemcy nas zaj´li i ja z rodzinà powróci∏em do Jedwabne-
go. Po zaj´ciu tych terenów przez w∏adze radzieckie mia∏em tego˝ konia, którym zara-
bia∏em furmaniàc, jak te˝ kupi∏em krow´ i z tego utrzymywa∏em si´ do chwili okupacji.
W czasie wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ja wraz z rodzinà wyjecha∏em na wieÊ
Biczkia, gdzie przebywa∏em oko∏o miesiàca czasu. Potem powróci∏em z powrotem do
m. Jedwabne, gdzie za∏o˝y∏em warsztat rymarski. Nadmieniam, ˝e z poczàtku okupacji
burmistrz m. Jedwabne Karolak chcia∏, abym ja pracowa∏ w magistracie, lecz ja nie zgo-
dzi∏em si´ tam pracowaç, ale jak nakaza∏ mi jakàÊ prac´, jak np. okna szkliç, to na war-
t´ [iÊç], wi´c zawsze poszed∏em. Nie mog´ sobie przypomnieç [kiedy], lecz oko∏o 1943 r.
za∏o˝y∏em sklep spo˝ywczo-kolonialny, z którego utrzymywa∏em si´. Równie˝ na utrzy-
manie rodziny mia∏em troch´ dochodu z warsztatu rymarskiego.

Nie przypominam [sobie] dok∏adnie, w roku 1944 zosta∏em aresztowany przez
Niemców i wywieziony, z poczàtku siedzia∏em w wi´zieniu w ¸om˝y, a póêniej wywie-
ziony zosta∏em do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, stamtàd przewieziono nas
zimà do obozu w Nordhausen2, póêniej przewieziono mnie do innego obozu, nazwy
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a W oryginale b∏´dnie Byczki.
1 Personalia Józefa Sobuty zob. VIII, dok. nr 44.
2 W Nordhausen w Górach Harcu, w Turyngii, mieÊci∏ si´ jeden z podobozów obozu koncentracyjnego
Dora-Mittelbau, przeznaczony dla wi´êniów s∏abych i chorych. 12 IV 1945 r. podobóz ten wyzwoli∏y oddzia-
∏y amerykaƒskiej 104. Dywizji Piechoty.



[sobie] nie przypominam, i w tym˝e obozie siedzia∏em do wyzwolenia, tj. do koƒca
kwietnia 1945 r. Po wyzwoleniu powróci∏em do Jedwabnego. Przed powrotem do Jed-
wabnego le˝a∏em w szpitalu, poniewa˝ by∏em pora˝ony od wybuchu bomby. Po powro-
cie do Jedwabnego trudni∏em si´ handlem do 1946 r. W tym to roku z ca∏à rodzinà
przenios∏em si´ do ¸odzi, gdzie za∏o˝y∏em stragan z ró˝nymi materia∏ami i trudni∏em
si´ handlem, oprócz tego by∏em wspólnikiem konfekcji. Z tego utrzymywa∏em si´ do
chwili aresztowania, tj. do dnia 6 marca 1953 r., za co zosta∏em aresztowany, tego nie
pami´tam. W kwietniu 1953 r. przez Komisj´ Specjalnà [do Walki z Nadu˝yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym] w ¸odzi skazany zosta∏em na 24 miesiàce obozu pra-
cy. Przez Komisj´ Specjalnà [do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym]
zosta∏em skazany za wynik∏e konszachtyb w posiadanymc przeze mnie i moich wspólni-
ków sklepie konfekcyjnym. Do ˝adnych organizacji politycznych nigdy nie nale˝a∏em
i nie nale˝´.

Pyt[anie]: Co wam jest wiadome o morderstwie ˚ydów w 1941 r. w Jedwabnem?
Odp[owiedê]: O morderstwie ˚ydów w m. Jedwabne mog´ opowiedzieç to, ˝e

w dniu tym ja oko∏o godz. 10 rano poszed∏em do magistratu. Idàc do magistratu, wi-
dzia∏em, ˝e ˚ydzi byli ju˝ sp´dzeni na rynku i wyrywali traw´. Do magistratu posze-
d∏em dlatego, ˝e rano nie przypominam [sobie] kto, lecz ktoÊ z urz´dników, przyszed∏
do mnie i powiedzia∏, abym ja zg∏osi∏ si´ do magistratu, i dlatego te˝ poszed∏em. Po zaj-
Êciu do magistratu nie przypominam [sobie] któryd z urz´dników powiedzia∏, dlaczego
tak póêno przyszed∏em i ˝e teraz to ju˝ niepotrzebny jestem, potem ja uda∏em si´ z po-
wrotem do domu i póêniej ju˝ z domu nie wychodzi∏em3. Poza tym nic wi´cej w tej spra-
wie nie wiem.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono [i] przeczytano, spisano zgodnie z mymi
wyjaÊnieniami.

Przes∏ucha∏ of[icer] Êl[edczy] Zezna∏e

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 236–237, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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b Tak w tekÊcie.
c W oryginale posiadam.
d W oryginale któryÊ.
e Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i podejrzanego. Podpis podejrzanego równie˝ na poprzednich stronach pro-
toko∏u.
3 WczeÊniej Józef Sobuta wspomnia∏, ˝e przez pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej przebywa∏ w kolonii
Biczki. SprzecznoÊci dotyczàce miejsca pobytu Sobuty 10 VII 1941 r. wyst´pujà równie˝ w jego kolejnych
zeznaniach z∏o˝onych w Êledztwie i podczas rozpraw sàdowych.



Nr 28

1953 sierpieƒ 7, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Danowskiego przez
prokuratora Prokuratury Powiatowej w ¸om˝y W∏adys∏awa Wysockiego

W sprawie Józefa Sobuty wiem, co nast´puje. 
Józef Sobuta w roku 1936 przyby∏ do Jedwabnego i prowadzi∏ tam do wybuchu

2 wojny Êwiatowej sklep z materia∏ami ∏okciowymi. By∏ on wtedy zast´pcà komendan-
ta rezerwy. Po wybuchu w czerwcu 1941 r. wojny niemiecko-radzieckiej widzia∏em na
w∏asne oczy, jak Józef Sobuta rozbija∏ wraz z innymi mieszkaƒcami Jedwabnego po-
mnik Lenina.

Zaraz po wkroczeniu Niemców do Jedwabnego utworzy∏ si´ w Jedwabnem Zarzàd
Miejski i na czele tego Zarzàdu stanà∏ burmistrz Karolak Marian, a Sobuta Józef zo-
sta∏ wtedy wiceburmistrzem.

W koƒcu czerwca 1941 r. Karolak i Sobuta prosili ˝andarmeri´ niemieckà i gesta-
po, aby pozwolono ludnoÊci miejscowej rozprawiç si´ z ˚ydami. Pewnego dnia na po-
lecenie Karolaka i Sobuty przed Zarzàdem Miejskim w Jedwabnem zebra∏o si´ kilka-
dziesiàt m´˝czyzn, których ˝andarmeria niemiecka, Karolak i Sobuta zaopatrzyli
w baty, kije i dràgi. Nast´pnie Karolak i Sobuta polecili zebranym m´˝czyznom sp´dziç
wszystkich ˚ydów z Jedwabnego na plac przed Zarzàdem Miejskim. Wtedy polecono
˚ydom rozebraç pomnik Lenina i poszczególne cz´Êci pomnika musieli ˚ydzi obnosiç
naoko∏o miasta z polecenia Karolaka i Sobuty. Po dokonaniu powy˝szego Karolak
i Sobuta polecili m[ieszkaƒ]com Jedwabnego zap´dziç wszystkich ˚ydów w iloÊci oko-
∏o 1800 osób obojga p∏ci i ró˝nego wieku do stodo∏y [a] Bronis∏awa Âleszyƒskiego, obec-
nie nie˝yjàcego. Widzia∏em na w∏asne oczy, jak wówczas Karolak i Sobuta z batami
w r´ku zap´dzali zgromadzonych ˚ydów do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego. Stodo-
∏a Âleszyƒskiego sta∏a oko∏o 200 metrów za Jedwabnem. Po tym wszystkim na polece-
nie Karolaka i Sobuty wezwani m´˝czyêni, których nazwisk obecnie nie pami´tam,
oblali benzynà ca∏à stodo∏´, która mia∏a dach s∏omiany, i póêniej t´ stodo∏´ podpalili.
W ten sposób w stodole tej spalili si´ wszyscy ˚ydzi, i ca∏à tà akcjà kierowali Karolak
i Sobuta. Na to wszystko patrzy∏em w∏asnymi oczyma i wszystko to utkwi∏o w mej
pami´ci.

Zmar∏a obecnie matka moja Józefa Danowska mówi∏a mi, i˝ zaraz po wkroczeniu
Niemców do Jedwabnego ten sam Józef Sobuta oraz Jerzy Laudaƒski i Eugeniusz
Kalinowski poszli przed mieszkanie m[ieszkaƒ]ca Jedwabnego Czes∏awa Kupieckiegob,
który by∏ komunistà i cz∏onkiem milicji radzieckiej do wybuchu wojny. Gdy Kupiecki
wyszed∏ przed mieszkanie – Sobuta, Laudaƒski i Kalinowski pobili do nieprzytomnoÊci
kijami tego˝ Kupieckiego, a nast´pnie wydali go w r´ce ˝andarmerii niemieckiej. Te-
go˝ samego dnia ˝andarmeria niemiecka wyprowadzi∏a Kupieckiego za miasto i tam go
˝andarmi niemieccy rozstrzelali.
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a W oryginale skreÊlone Boles∏awa.
b W oryginale tu i dalej Kurpiewskiego.



Na okazanej mi w dniu dzisiejszym przez ob. prokuratora fotografii w trzech zdj´-
ciach z napisem: „WUBP Bia∏ystok–1953–165” poznaj´ ww. Józefa Sobut´, którego
bardzo dobrze znam.

Na tym protokó∏ zakoƒczono i odczytano.

Omówienie: ZakreÊlono „Boles∏aw”.

Zezna∏ Podprokurator Protokolant of[icer] Êl[edczy]c

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 238–239, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu. 
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c Poni˝ej podpisy Êwiadka, prokuratora i protokolanta, oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏ko-
wyckiego. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 29

1953 sierpieƒ 8, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Marianny Supiƒskiej przez 
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, by∏ego mieszkaƒca m. Jedwabne, i co
wam jest wiadomym o nim?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam jeszcze sprzed 1939 r., który posiada∏ w Jedwab-
nem przed 1939 r. sklep ∏okciowy. Kiedy on przyby∏ mieszkaç do Jedwabnego i skàd,
tego ja nie wiem. Czym si´ zajmowa∏ Sobuta Józef za w∏adz radzieckich w 1940–1941 r.,
tego ja nie wiem. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. i gdy przybyli woj-
ska niemieckie do Jedwabnego, Sobuta nadal zamieszkiwa∏ w Jedwabnem, lecz gdzie
pracowa∏, tego nie wiem, ale w ka˝dym bàdê razie stale kr´ci∏ si´ z Niemcami i ˝y∏
z nimi w dobrych stosunkach. 

Podczas w∏adz niemieckich w 1941 r. by∏a przeprowadzona akcja morderstwa [lud-
noÊci] narodowoÊci ˝ydowskiej zamieszka∏ej w Jedwabnem. W akcji tej brali udzia∏
i Polacy wraz z Niemcami. Mi´dzy innymi i przyczyni∏ si´ do tego Sobuta Józef. Widzia-
∏am na w∏asne oczy, jak Sobuta, Karolak i jeden Niemiec p´dzili Chrzanowskiego
Józefa, czy posiadali jakieÊ kije w r´kach, nie pami´tam. Dokàd oni go p´dzili, tego nie
wiem, ale wiem, ˝e ˝àdali od niego stodo∏y, w której mieli spaliç ˚ydów, a on prawdo-
podobnie nie chcia∏ daç tej stodo∏y. Stodo∏a jego sta∏a w pewnej odleg∏oÊci od m. Jed-
wabne. Prowadzàc Chrzanowskiego, zdo∏a∏ on zbiec w ˝yto i w jego stodole ˚ydzi nie
zostali spaleni. Jaki jeszcze by∏ udzia∏ Sobuty Józefa w spaleniu ˚ydów w stodole, nie
wiem, gdy˝ nie widzia∏am. ˚ydzi z ca∏ego miasta Jedwabne obojga p∏ci i [w] ró˝nym
wieku byli sp´dzeni do jednej stodo∏y, oblani benzynà i spaleni.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏a Zezna∏ab

Stwierdzam wiarygodnoÊç podpisów Êwiadka krzy˝ykami jako niepiÊmiennejc.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 240–241, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpis oficera Êledczego.
b Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka trzema krzy˝ykami.
c Poni˝ej nieczytelny podpis, inny ni˝ podpis oficera Êledczego.



Nr 30

1953 sierpieƒ 8, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Chrzanowskiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa, by∏ego m[ieszkaƒ]ca miasta Jedwabne,
i co wam jest wiadomym o braniu udzia∏u przez niego w morderstwie, a raczej w spa-
leniu ˚ydów w 1941 r. latem?

Odp[owiedê]: W m. Jedwabne, pow. ¸om˝a, mieszkam od 1925 r. Podczas swego
zamieszkiwania nie pami´tam, aby w Jedwabnem kiedykolwiek zamieszkiwa∏ osobnik
o nazwisku Sobuta Józef, i takiej osoby w ogóle nie znam, i dlatego nic o nim nie mog´
powiedzieç. Podczas okupacji, latem 1941 r., gdy w Jedwabnem przez ˝andarmeri´ nie-
mieckà by∏a przeprowadzona akcja morderstwa [ludnoÊci] narodowoÊci ˝ydowskiej
przez spalenie ich w stodole, nie pami´tam, aby ktokolwiek do mnie zwraca∏ si´, abym
ja da∏ swojà stodo∏´ na spalenie w niej ˚ydów. Mo˝e i mieszka∏ w Jedwabnem Sobuta
Józef i zwraca∏ si´ podczas okupacji do mnie podczas mordowania ˚ydów, abym ja da∏
swojà stodo∏´ na spalenie w niej ˚ydów, lecz ja obecnie jestem w pod˝y∏yma wieku
i dlatego nie pami´tam. Karolaka znam, by∏ on za okupacji w Jedwabnem burmi-
strzem, czy bra∏ udzia∏ w morderstwie ˚ydów, nie pami´tam. 

Przez w∏adze bezpieczeƒstwa by∏em aresztowany po wyzwoleniu, lecz w jakim roku
i za co, nie pami´tam. Co mnie pytano i jak zeznawa∏em w czasie Êledztwa, nie pami´-
tam. Rozprawa sàdowa by∏a, co mnie na rozprawie sàdowej pytano i jak zeznawa∏em,
nie pami´tam. Nie pami´tam, czy mówi∏em coÊ na rozprawie lub w Êledztwie o Sobu-
cie. Mo˝liwe, ˝e by∏em aresztowany jako podejrzany o branie udzia∏u w akcji morder-
stwa ˚ydów latem 1941 r. w Jedwabnem, lecz dok∏adnie nie pami´tam. Kto by∏ ze mnà
aresztowany, ile osób i kto jaki wyrok otrzyma∏, nie pami´tam. Mo˝liwe, ˝e zeznawa-
∏em i coÊ mówi∏em o Sobucie, lecz obecnie nic nie pami´tam. Nie pami´tam dlatego,
i˝ w du˝ym stopniu pogorszy∏ si´ mój stan zdrowia, gdy˝ od dawna choruj´ ju˝ na
serce, mam bóle krzy˝a i g∏owy oraz cieknie mnie z uszów1.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏b

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 242–243, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Tak w tekÊcie.
b Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.
1 Por. zeznania Józefa Chrzanowskiego z∏o˝one w 1949 r., VII, dok. nr 19 i 30.



Nr 31

1953 sierpieƒ 17, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Juliana Soko∏owskiego przez
referendarza Êledczego Prokuratury Powiatowej w ¸om˝y Zofi´ Friedel

Po odczytaniu mi w g∏os przez przes∏uchujàcà Friedela Zofi´ zeznaƒ moich z∏o˝onych
do protokó∏u z dnia 10 lutego 1953 r. przed oficerem Êledczym Jednostki Wojskowej nr
1738 w Che∏mnie – potwierdzam je ca∏kowicie i dodatkowo zeznaj´, co nast´puje. 

W miejscowoÊci Jedwabne zamieszkuj´ od urodzenia. Za czasów okupacji niemiec-
kiej w roku 1941 i póêniejszych zamieszkiwa∏ w Jedwabnem Józef Sobuta. Sobut´ znam
bardzo dobrze, gdy˝ zamieszkiwa∏ on w odleg∏oÊci oko∏o 150 m ode mnie. By∏ to cz∏o-
wiek starszy, posiada∏ dwoje dzieci w moim wieku, córk´ Halin´ i syna Ryszarda, z któ-
rymi w roku 1945 chodzi∏em razem do szko∏y. Wiadomym mi jest, ˝e Sobuta za czasów
okupacji trudni∏ si´ rymarstwem, jak równie˝ posiada∏ sklep spo˝ywczo-galanteryjny.

Latem 1941 r., daty dok∏adnej nie pami´tam, wiem, ˝e by∏o to przed ˝niwami, wi-
dzia∏em na w∏asne oczy i z ca∏à stanowczoÊcià obecnie stwierdzam, jak Józef Sobuta
chodzi∏ do mieszkaƒ, gdzie zamieszkiwali ˚ydzi, i wyp´dza∏ ca∏e rodziny ˝ydowskie na
rynek. W trakcie wyp´dzania ˚ydów z mieszkaƒ Sobuta bi∏ ich posiadanym w r´ku na-
rz´dziem, lecz co to by∏o, kij czy guma, obecnie nie jestem w stanie sobie uprzytomniç.
W wyp´dzaniu ˚ydów z mieszkaƒ wraz z Sobutà bra∏o jeszcze udzia∏ [...]b oko∏o 10 in-
nych Polaków, których nazwisk w obecnej chwili nie przypominam sobie, Sobuta zaÊ
odgrywa∏ tam najg∏ówniejszà rol´. Niemcy w wyp´dzaniu ˚ydów z mieszkaƒ udzia∏u
nie brali.

Na rynek sp´dzono, wed∏ug mego okreÊlenia, oko∏o 500 ˚ydów. By∏y to rodziny
˝ydowskie, w tym kobiety i dzieci w ró˝nym wieku. SpoÊród zebranych ˚ydów grupa
w liczbie oko∏o 10 osób uda∏a si´ ul. Dwornà na skwerek mieszczàcy si´ u zbiegu
ul. Dwornej i 11 Listopada, gdzie znajdowa∏ si´ pomnik Lenina, skàd na∏o˝yli na ko∏ki
cz´Êci rozbitego pomnika i nieÊli je a˝ do stodo∏y Âleszyƒskiego, znajdujàcej si´ po
przeciwnej stronie cmentarza ˝ydowskiego. Kto pogoni∏ t´ grup´ ˚ydów do pomnika,
nie widzia∏em.

Przypominam sobie ten moment, jak ˚ydzi powracali ze skwerku z cz´Êciami roz-
bitego pomnika na czele z rabinem, których p´dzi∏ sam Józef Sobuta z kijem w r´ku.
Widzia∏em dok∏adnie, jak Józef Sobuta posiadany kij da∏ idàcemu na czele opisanej
wy˝ej grupy ˚ydów rabinowi, któremu poleci∏ biret kap∏aƒski na∏o˝yç na ten kij i nieÊç
przed sobà, co ten rabin uczyni∏. Józef Sobuta, przed wr´czeniem omawianego kija ra-
binowi, bi∏ nim uginajàcych si´ pod ci´˝arem niesionych cz´Êci pomnika ˚ydów. Ca∏a
grupa ˚ydów zgromadzona na rynku równie˝ dop´dzona zosta∏a do stodo∏y Âleszyƒ-
skiego, gdzie nast´pnie wszyscy ˚ydzi zostali straceni, lecz kto przewodniczy∏ tej gru-
pie, tego nie wiem. Nie przypominam sobie równie˝, która z grup przyby∏a do stodo-
∏y Âleszyƒskiego pierwsza (mniejsza, pod przewodnictwem Sobuty, czy te˝ wi´ksza,
z rynku). 
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a W oryginale b∏´dnie Frydel.
b Opuszczono powtórzone i uj´te w nawias jeszcze.



Na miejscu stracenia ˚ydów ani te˝ w pobli˝u stodo∏y Âleszyƒskiego nie by∏em i nie
jestem w stanie opisaç przebiegu, jak równie˝ sposobu spalenia ˚ydów, jak równie˝
udzia∏u w tej akcji Sobuty. Szczegó∏y dotyczàce wp´dzenia do stodo∏y i podpalenia
˚ydów sà mi znane z opowiadania miejscowej ludnoÊci.

O konkretnej wspó∏pracy i kontaktach Sobuty Józefa z bandami po wyzwoleniu nic
powiedzieç nie mog´, gdy˝ osobiÊcie o tym nic nie wiem. Czy by∏ Sobuta za okupacji ja-
kimÊ urz´dnikiem w magistracie, tego nie wiem.

cZ protokó∏em zapozna∏em si´ i zgodnoÊç powy˝szych zeznaƒ stwierdzam w∏asno-
r´cznym podpisemc.

Przes∏ucha∏ Protoko∏owa∏ of[icer] Êl[edczy] PUBP w ¸om˝y Zezna∏d

Cz´Êciowy szkic m. Jedwabne z uwzgl´dnieniem miejsca, gdzie sta∏ pomnik Lenina,
jakimi ulicami p´dzeni byli ˚ydzi i w jakiej stodole spaleni,

o czym szczegó∏owo opisano na karcie nre

Legenda

Nr 1 Nowy Rynek
Nr 2 Park, w którym by∏ pomnik Lenina
Nr 3 Ulica, na której ja sta∏em
Nr 4 Stodo∏a, w której by∏y ˚ydzi spalone
Nr 5 Cmentarz ˝ydowski

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 249–251, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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c–c Fragment napisany innym charakterem pisma ni˝ ca∏y protokó∏, prawdopodobnie r´kà Êwiadka.
d Poni˝ej podpisy referendarza Êledczego, protokolanta W∏odzimierza Wo∏kowyckiego i Êwiadka. Podpis Êwiad-
ka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.
e Numeru karty nie wpisano. Szkic sporzàdzony o∏ówkiem przez Êwiadka.



Nr 32

1953 sierpieƒ 18, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awy Sielawy przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa i co wam o nim jest wiadomym?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam kilka lat sprzed wojny 1939 r. Zamieszkiwa∏ on

w Jedwabnem i przed 1939 r. posiada∏ on sklep ∏okciowy, gdy˝ kupowa∏am u niego ma-
teria∏ tekstylny. Za czasów okupacji on równie˝ zamieszkiwa∏ w Jedwabnem. Czym si´
trudni∏, tego dok∏adnie nie pami´tam, ale jak przypominam sobie, wi´c najprawdopo-
dobniej posiada∏ on równie˝ jakiÊ sklep. 

Po rozpocz´ciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. i po przybyciu do Jedwabne-
go Niemców, wi´c latem – przed ˝niwami – 1941 r., daty dok∏adnej nie pami´tam,
w Jedwabnem zosta∏o wymordowane bardzo du˝o ˚ydów przez spalenie ich w stodo-
le. Kto bra∏ udzia∏ w morderstwie tych ˚ydów, tego nie wiem, ale jak s∏ysza∏am, wi´c
brali udzia∏ oprócz Niemców i Polacy, lecz czy bra∏ udzia∏ Sobuta Józef, tego nie wiem,
gdy˝ nie widzia∏am i nie s∏ysza∏am. S∏ysza∏am natomiast od miejscowej ludnoÊci, lecz
od kogo konkretnie, nie pami´tam, ˝e Sobuta Józef wraz z Karolakiem, burmistrzem
m. Jedwabne, po wymordowaniu ˚ydów w m. Jedwabnem bra∏ udzia∏ w zwo˝eniu po-
˝ydowskich rzeczy do jakiegoÊ magazynu, ale w jaki sposób odbywa∏o si´ zwo˝enie,
tego ja nie wiem, jak równie˝ nic nie wiem, czy Sobuta Józef zabra∏ sobie po˝ydowskich
rzeczy.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano. 

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

Dodatkowo zeznaj´, ˝e jak mi jest wiadomym, to Sobuta Józef po wyzwoleniu, lecz
w jakim roku, nie wiem, wraz z rodzinà wyjecha∏ do ¸odzi. Poza tym w sprawie Sobu-
ty nic mi nie jest wiadomymb.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 252–253, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpis oficera Êledczego oraz podpis Êwiadka trzema krzy˝ykami. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzed-
nich stronach protoko∏u.
b Poni˝ej podpis oficera Êledczego i podpis Êwiadka trzema krzy˝ykami.



Nr 33

1953 sierpieƒ 19, Dryga∏y – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Adama Grabowskiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Od jak dawna znacie Sobut´ Józefa i co wam jest o nim wiadomym?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam od 1936 r., w którym to roku o˝eni∏em si´ i za-

czà∏em mieszkaç w Jedwabnem. Sobuta Józef przed 1939 r., a raczej a˝ do wybuchu
wojny niemiecko-polskiej w 1939 r., posiada∏ w∏asny sklep tekstylny w Jedwabnem. Od
kiedy on zaczà∏ mieszkaç w Jedwabnem i skàd przyjecha∏, tego ja nie wiem. Czym
Sobuta Józef trudni∏ si´ podczas w∏adz radzieckich w 1940 r., tego ja nie wiem, ale za-
mieszkiwa∏ w dalszym ciàgu w Jedwabnem.

Po rozpocz´ciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. i po przybyciu do miastecz-
ka Jedwabne Niemców, wi´c w miesiàcu lipcu 1941 r., daty dok∏adnej nie pami´tam,
odbywa∏a si´ akcja mordowania ˚ydów w Jedwabnem przez spalenie ich w stodole.
W akcji tej brali udzia∏ Niemcy, ale w wi´kszej cz´Êci Polacy z Jedwabnego. Mnie
w tym czasie, a raczej w tym dniu, w Jedwabnem nie by∏o [...]a, poniewa˝ by∏em w dro-
dze, jadàc z pracy zzab Bia∏egostoku, a gdy przyjecha∏em, to akcja ta by∏a ju˝ za-
koƒczona. 

Akcja mordowania ˚ydów, jak s∏ysza∏em, odbywa∏a si´ w nast´pujàcy sposób, ˝e
wszystkich ˚ydów, m´˝czyzn, kobiety i dzieci o ró˝nym wieku, zegnali na rynek w Jed-
wabnem i kazali [...]c pleç go z trawy. ZaÊ drugà grup´ m´˝czyzn ˚ydów wzi´to do roz-
walenia pomnika Lenina, który sta∏ w skwerku. Gdy ˚ydzi rozwalilid ten pomnik, wi´c
kazali im wziàç cz´Êci pomnika na ko∏ki i nieÊç, a rabinowi iÊç na przedzie, niosàc swo-
jà czapk´ na kiju, i wszystkim Êpiewaç „przez nas wojna, za nas wojna”. W trakcie nie-
sienia pomnika wszystkich ˚ydów z rynku zagnali do stodo∏y, jak równie˝ tych niosà-
cych pomnik, stodo∏´ t´ oblali benzynà i zapalili, w której to stodole w ten sposób
zgin´∏o oko∏o pó∏tora tysiàca ludnoÊci ˝ydowskiej. Stodo∏a ta by∏a w∏asnoÊcià
Âleszyƒskiego.

Wy˝ej opisanà akcjà mordu ˚ydów kierowali Niemcy, ale ˚ydów zganiali na rynek,
pilnowali, aby nie uciekali, a nast´pnie gnali do stodo∏y tylko Polacy z Jedwabnego,
jak Karolak, który by∏ burmistrzem za okupacji w Jedwabnem, Laudaƒscy, a mi´dzy
nimi równie˝ i Sobuta Józef, który, jak s∏ysza∏em, odgrywa∏ decydujàcà rol´. Jakie
czynnoÊci przy tym spe∏nia∏ Sobuta Józef, tego nie wiem i nie mog´ opisaç dok∏adnych
okolicznoÊci brania udzia∏u przez Sobut´ Józefa w tym mordzie. ˚e Sobuta bra∏ udzia∏
w tym morderstwie, wi´c jak ju˝ zezna∏em, ˝e s∏ysza∏em tylko od miejscowej ludnoÊci
w Jedwabnem, lecz konkretnie od kogo, nie pami´tam, poniewa˝ o tym szeroko lud-
noÊç debatowa∏a.
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a Opuszczono powtórzone i uj´te w nawias poniewa˝.
b W oryginale i˝ za.
c Opuszczono powtórzone i kazali.
d W oryginale rozwali.



W dalszym ciàgu za okupacji Sobuta posiada∏ zak∏ad rymarski. Po wyzwoleniu
w 1946 r. Sobuta Józef z Jedwabnego wyjecha∏ do ¸odzi. Poza tym o Sobucie nic wi´-
cej nie s∏ysza∏em i nie wiem, czy bra∏ jeszcze w jakichkolwiek przest´pstwach udzia∏.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏e

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 254–255, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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e Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 34

1953 sierpieƒ 19, Dryga∏y – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Ireny Grabowskiej przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Âwiadek po rozpytaniu zeznaje, co nast´puje.
Sobut´ Józefa znam, posiada∏ on w Jedwabnem przed 1939 r. w∏asny sklep tekstyl-

ny. Czym si´ trudni∏ za czasów okupacji, tego nie wiem. 
W 1941 r., po rozpocz´ciu wojny niemiecko-radzieckiej i po zaj´ciu miasteczka

Jedwabnea przez wojska niemieckie, latem, przed ˝niwami, w Jedwabnem zosta∏o bar-
dzo du˝o wymordowane [osób] narodowoÊci ˝ydowskiej przez spalenie ich w stodole.
W morderstwie tym bra∏o udzia∏ du˝o Polaków, lecz kto, nie wiem, jak równie˝ nie
wiem i nie s∏ysza∏am, czy bra∏ udzia∏ w morderstwie ˚ydów Sobuta Józef. Podczas 
mordowania ˚ydów by∏am w domu w Jedwabnem, zaÊ m´˝a nie by∏o w domu. Ja, po-
mimo ˝e by∏am w domu, lecz wówczas nigdzie nie wychodzi∏am na ulic´, a siedzia∏am
w domu, poniewa˝ mocno ba∏am si´ i dlatego nic nie mog´ w tej sprawie powiedzieç.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏ab

Omówienie: W 7 wierszu z góry dopisano „Jedwabne”c.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 256, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Wpisane nad wierszem.
b Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
c Poni˝ej podpis Êwiadka.



Nr 35

1953 sierpieƒ 20, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Tadeusza Zarzeckiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Âwiadek na zadane pytanie wyjaÊnia, ˝e Sobut´ Józefa znam, do wybuchu wojny
niemiecko-polskiej w 1939 r. zamieszkiwa∏ on w Jedwabnem i posiada∏ w∏asny sklep
tekstylny. Z Sobutà bli˝szych stosunków towarzyskich nie utrzymywa∏em ani te˝ nie
mia∏em z nim ˝adnych porachunków osobistych ani k∏ótni.

W 1941 r. w koƒcu lipca wróci∏em z terenu Zwiàzku Radzieckiego, poniewa˝ pod-
czas wojny w 1939 r. by∏em zabrany do niemieckiej niewoli jako ˝o∏nierz podczas fron-
tu. Uciekajàc z niemieckiej niewoli, na granicy zosta∏em zatrzymany przez wojska ra-
dzieckie i wywieziony na teren Zwiàzku Radzieckiego, skàd wróci∏em, jak ju˝ nad-
mieni∏em, w koƒcu lipca 1941 r.1 Po przybyciu do Jedwabnego ju˝ ˚ydów nie by∏o i jak
si´ dowiedzia∏em, zostali oni w tym˝e miesiàcu lipcu zamordowani przez spalenie
w stodole. W akcji mordowania ˚ydów s∏ysza∏em, ˝e bra∏o udzia∏ du˝o Polaków, lecz
kto konkretnie, powiedzieç nie mog´, poniewa˝ nie wiem. Co si´ tyczy Sobuty Józefa,
wi´c nie wiem i nie s∏ysza∏em, aby on bra∏ udzia∏ w tym morderstwie. Za czasów oku-
pacji Sobuta posiada∏ jakiÊ sklep. Po wyzwoleniu, jak s∏ysza∏em, wyjecha∏ on do ¸odzi.
Poza tym o Sobucie nic wi´cej nie wiem.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 257, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
1 Zarówno w zeznaniach z∏o˝onych w latach 1947 i 1948 przed Sàdem Grodzkim w ¸om˝y, jak i w zezna-
niach z∏o˝onych w 1971 r. przed prokuratorem Waldemarem Monkiewiczem Tadeusz Zarzecki twierdzi∏,
˝e by∏ naocznym Êwiadkiem wymordowania jedwabieƒskich ˚ydów, przypisujàc t´ zbrodni´ Niemcom.
W 1971 r. Zarzecki zezna∏, ˝e uciek∏ z niewoli i powróci∏ do Jedwabnego jeszcze przed wybuchem wojny nie-
miecko-radzieckiej, por. VI, dok. nr 2, 6 i 7; IX, dok. nr 16.



Nr 36

1953 sierpieƒ 25, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Feliksa Tarnackiego przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Od kiedy znacie Sobut´ Józefa i co wam jest wiadomym o braniu przez
niego udzia∏u w morderstwie ˚ydów w Jedwabnem w 1941 r.?

Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa znam od 1936 r., w którym to czasie on przyjecha∏ wraz
z rodzinà do Jedwabnego i zaczà∏ tam mieszkaç. Do 1939 r. w Jedwabnem posiada∏ on
w∏asny sklep tekstylny. Czym si´ trudni∏ Sobuta za w∏adz radzieckich w 1940–[19]41 r.,
tego stwierdziç nie mog´, gdy˝ nie wiem.

Po rozpocz´ciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. i po zaj´ciu m. Jedwabnego
przez wojska niemieckie, wi´c na koƒcu czerwca lub na poczàtku lipca 1941 r., daty do-
k∏adnej nie pami´tam, w Jedwabnem zamordowane zosta∏o przez spalenie ich w sto-
dole du˝o ludnoÊci ˝ydowskiej o ró˝nym wieku i p∏ci.

W morderstwie tym bra∏o du˝o udzia∏ Polaków, jak Karolak i inni. Ja wówczas rów-
nie˝ zamieszkiwa∏em w Jedwabnem i przez Karolaka, tj. burmistrza m. Jedwabne,
i przez dwóch ˝andarmów niemieckich by∏em z domu wygnany na rynek w Jedwabnem
w celu sp´dzania ˚ydów. Gdy mnie zaprowadzili na rynek, by∏o tam ju˝ nazganiane
du˝o ˚ydów i pe∏li oni z trawy rynek. Ja by∏em tam przez okres oko∏o 15 minut, po
czym uciek∏em rowerem szosà do ¸om˝y, skàd wróci∏em wieczorem i [wtedy] ˚ydzi ju˝
byli spaleni. Podczas mego pobytu na rynku przez okres 15 minut konkretnie nie za-
uwa˝y∏em, jaki w tym bra∏ udzia∏ Sobuta Józef, ale musia∏ braç udzia∏ w tym morder-
stwie, gdy˝ widzia∏em wówczas, jak szed∏ Sobuta Józef z kierunku rynku i wchodzi∏ do
budynku, w którym mieÊci∏ si´ magistrat, i by∏o tam du˝o Niemców. Czy posiada∏ jakiÊ
kij w r´ku Sobuta w tym czasie, nie zauwa˝y∏em. 

Czym trudni∏ si´ Sobuta Józef przez okres okupacji, tego nie wiem. Poza tym
o Sobucie nic mi wi´cej nie jest wiadomym.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 258–259, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.



Nr 37

1953 sierpieƒ 28, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Opowiedzcie przebieg morderstwa ob[ywateli] narodowoÊci ˝ydowskiej
w m. Jedwabnem na poczàtku lipca 1941 r. i jaki wasz udzia∏ w tym by∏.

Odp[owiedê]: Na zadane mi pytanie wyjaÊniam, ˝e do 1939 r. do ˝adnej partii ani
organizacji politycznej nie nale˝a∏em oraz nie by∏em komendantem rezerwy. Posiada-
jàc w∏asny sklep tekstylny przed 1939 r., nie nawo∏ywa∏em ludnoÊç polskà, aby nic nie
kupowa∏a w sklepach posiadanych przez ob[ywateli] narodowoÊci ˝ydowskieja.

Co si´ tyczy mordowania ob[ywateli] polskich narodowoÊci ˝ydowskiej podczas
okupacji, na poczàtku lipca 1941 r., w m. Jedwabne, pow. ¸om˝a, wi´c wiem, ˝e mor-
derstwo takie by∏o i osoby narodowoÊci ˝ydowskiej zostali zamordowani przez spalenie
ich w stodole, lecz w jaki sposób ta akcja odbywa∏a si´ i kto w niej bra∏ udzia∏, tego ja
nie wiem, gdy˝ nie widzia∏em i ja udzia∏u w tym morderstwie nie bra∏em. W dniu wspo-
mnianej akcji po zauwa˝eniu, ˝e na rynku znajduje si´ du˝o ludnoÊci narodowoÊci
˝ydowskiej i byli przy tym Niemcy, wi´c skry∏em si´ do mieszkania i siedzia∏em do za-
koƒczenia tej akcji. Kto w tej akcji bra∏ udzia∏ z Polaków, tego nie wiem, lecz s∏ysza∏em
tylko, ˝e mia∏ braç udzia∏ Karolak i inni, których obecnie nie pami´tam. S∏ysza∏em rów-
nie˝, ˝e w dniu, gdy byli mordowani w Jedwabnem ˚ydzi, zmuszeni oni byli, tj. ˚ydzi,
nieÊç cz´Êci pomnika Lenina, który sta∏ na skwerku w Jedwabnem. Przy rozwalaniu po-
mnika Lenina ja równie˝ udzia∏u nie bra∏em.

Co si´ tyczy rozwalania pomnika Lenina, wi´c zosta∏ on rozwalony w pierwszym
dniu przybycia do Jedwabnego wojsk niemieckich1. Wiem to dlatego, poniewa˝ na
okres frontu z m. Jedwabnego wyjecha∏em na kol[oni´] Biczkib, gm. Jedwabne, pow.
¸om˝a, i gdy front przeszed∏, a wojska niemieckie wkroczy∏y do Jedwabnego, wi´c ja
wraca∏em z powrotem do Jedwabnego. Jadàc do Jedwabnego z kol[onii] Biczki, a prze-
je˝d˝ajàc ko∏o miejsca, gdzie sta∏ pomnik Lenina, wi´c widzia∏em, ˝e pomnik Lenina
by∏ rozwalony, kto go rozwali∏, tego nie wiem2. LudnoÊç narodowoÊci ˝ydowskiej w tym
czasie jeszcze ˝y∏a i akcja mordowania ich odby∏a si´ w nast´pnych dniach, lecz dok∏ad-
nie kiedy, nie pami´tam.

Po wymordowaniu ob[ywateli] narodowoÊci ˝ydowskiej zaczà∏em mieszkaç w po-
˝ydowskim mieszkaniu, poniewa˝ swego w∏asnego nie mia∏em. Po wejÊciu do po˝ydow-
skiego mieszkania ˝adnych w nim mebli ani te˝ innych rzeczy po˝ydowskich nie by∏o
i takowych nie posiadam. Po˝ydowskie wszystkie rzeczy by∏y zwo˝one do magistratu, co
z nimi zrobiono po zwózce, tego nie wiem. W zwo˝eniu po˝ydowskich rzeczy udzia∏u
nie bra∏em.
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a W oryginale b∏´dnie polskiej.
b W oryginale tu i dalej b∏´dnie Byczki.
1 Z wi´kszoÊci relacji wynika, ˝e pomnik Lenina w Jedwabnem zosta∏ zburzony dopiero 10 VII 1941 r.,
w dniu masowego mordu ˚ydów.
2 Twierdzenie niewiarygodne. Droga w kierunku Biczek prowadzi bowiem ul. Przytulskà, na pó∏noc od rynku,
a pomnik sta∏ przy ul. Dwornej, na po∏udniowy wschód od rynku, Józef Sobuta mieszka∏ zaÊ przy rynku.



Pyt[anie]: Do jakiej nielegalnej organizacji nale˝eliÊcie po wyzwoleniu?
Odp[owiedê]: Po wyzwoleniu do ˝adnej nielegalnej organizacji nie nale˝a∏em oraz

nie utrzymywa∏em ˝adnych kontaktów z cz∏onkami nielegalnej organizacji i ˝adnego
z nich nie znam. 

Pyt[anie]: Co wam jest wiadomym o zamordowaniu Kupieckiegoc i Krystowczyka
przez zbrojnà band´ po wyzwoleniu?

Odp[owiedê]: O zamordowaniu Kupieckiego i Krystowczyka nic mi nie jest wiado-
mym i nie wiem, kiedy oni zostali zamordowani oraz przez kogo.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏d

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 266–267, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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c W oryginale tu i dalej b∏´dnie Kurpiewskiego.
d Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i podejrzanego. Podpis podejrzanego równie˝ na poprzednich stronach pro-
toko∏u.



[Stanis∏aw Danowski]

Pyt[anie]: Znacie obok was siedzàcego
osobnika?
Odp[owiedê]: Obok mnie siedzàcego
osobnika znam, jest to Sobuta Józef, któ-
ry w czasie okupacji zamieszkiwa∏ w Je-
dwabnem, pow. ¸om˝a. Z obok mnie sie-
dzàcym osobnikiem ˝adnych zatargów ani
porachunków osobistych nie mia∏ema.
Pyt[anie]: Co wam jest wiadomym o bra-
niu przez Sobut´ Józefa [udzia∏u] w mor-
derstwie [osób] narodowoÊci ˝ydowskiej?
Odp[owiedê]: Sobut´ Józefa, tj. obok mnie
siedzàcego osobnika, znam od 1935 r. lub
od 1936 r., dok∏adnie nie pami´tam, w któ-
rym to czasie on z rodzinà przyjecha∏ do
Jedwabnego, za∏o˝y∏ sklep tekstylny i po-
siada∏ go do wybuchu wojny niemiecko-
-polskiej w 1939 r. Czym Sobuta Józef
trudni∏ si´ za w∏adz radzieckich w 1940–
–[19]41 r., tego dok∏adnie nie pami´tam.
Z chwilà wybuchu wojny niemiecko-
-radzieckiej w 1941 r. i po zaj´ciu miastecz-
ka Jedwabne przez wojska niemieckie
w Jedwabnem zosta∏ utworzony magistrat,
w którym burmistrzem by∏ Karolak, imie-
nia nie pami´tam. W magistracie tym, jak
widzia∏em, wi´c Sobuta Józef równie˝ pra-
cowa∏ i prawdopodobnie [by∏] wiceburmi-
strzem, lecz dok∏adnie nie wiem, a tak tyl-
ko s∏ysza∏em. 
Na poczàtku lipca 1941 r., daty dok∏adnej
nie pami´tam, nie wiem dok∏adnie, z czy-
jej propozycji, Niemców czy zarzàdu
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Nr 38

1953 sierpieƒ 28, Bia∏ystok – Protokó∏ konfrontacji Êwiadka Stanis∏awa Danowskiego
z podejrzanym Józefem Sobutà przeprowadzonej przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y
W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

[Józef Sobuta]

Pyt[anie]: Znacie obok was siedzàcego
osobnika i w jakich stosunkach z nim ˝yli-
Êcie?
Odp[owiedê]: Obok mnie siedzàcego
osobnika znam, jest to Danowski, imienia
nie znam, podczas mego pobytu w Jed-
wabnem zamieszkiwa∏ on równie˝ w Jed-
wabnem. Pomi´dzy mnà a obok mnie sie-
dzàcym Danowskim ˝adnych zatargów nie
by∏o i ˝yliÊmy w zgodzie, a nawet za cza-
sów okupacji po˝ycza∏em mu pieniàdze
lub szed∏ on za mnie na wart´ nocnà, a ja
mu za to p∏aci∏em.
Pyt[anie]: Potwierdzacie zeznania Êwiad-
ka obok was siedzàcego Danowskiego?
Odp[owiedê]: Zeznaƒ Êwiadka Danow-
skiego nie potwierdzam i wyjaÊniam, ˝e
faktycznie w lipcu 1941 r., daty dok∏adnej
nie pami´tam, w Jedwabnem wymordo-
wano du˝o ˚ydów, lecz w jaki sposób i kto
bra∏ udzia∏ w tym morderstwie, tego nie
wiem, a s∏ysza∏em, ˝e wymordowali ich
gestapowcy. W dniu, gdy zostali zamordo-
wani ˚ydzi w Jedwabnem, wi´c z rana wy-
szed∏em na ulic´ i widzia∏em, ˝e ˚ydzi ju˝
byli zegnani na rynek i wyrywali traw´.
Ja widzàc powy˝sze i obawiajàc si´ tego,
aby mnie Niemcy nie zmusili do wygania-
nia ˚ydów, wi´c uciek∏em do domu i sie-
dzia∏em ca∏y dzieƒ i noc, a˝ wyszed∏em na
ulic´ nast´pnego dnia. Dlaczego na mnie
tak zeznaje Êwiadek Danowski, tego ja nie
wiem. Karolaka znam jeszcze sprzed

a Poni˝ej podpis Êwiadka.



magistratu, postanowiono wymordowaç
wszystkich ˚ydów z m. Jedwabnego.
W zwiàzku z tym wszystkich ˚ydów o ró˝-
nym wieku i p∏ci wygnano na rynek
z mieszkaƒ w Jedwabnem. Wyganiali
z mieszkaƒ na rynek ˚ydów Polacy, jak
Karolak, Laudaƒski Jerzy, Kalinowski
Eugeniusz, nie ˝yje, i du˝o innych, jak
równie˝ bra∏ udzia∏ w tym i obok mnie sie-
dzàcy Sobuta Józef, co widzia∏em na w∏as-
ne oczy. Po zagnaniu wszystkich ˚ydów
na rynek kazano im pleç traw´ na rynku.
Z rynku wzi´to grup´ ˚ydów, a wzi´li ich
Karolak, Sobuta Józef, kazali im wziàç
dràgi i posiadajàc w r´kach kije do bicia
˚ydów, pognali ich do skwerku, gdzie sta∏
pomnik Lenina, by∏o to niedaleko rynku.
Na skwerku tym z polecenia Karolaka
i Sobuty Józefa ˚ydzi rozwalili pomnik
Lenina, widzia∏em równie˝, ˝e rozwala∏
go i Sobuta Józef, lecz jaki jego udzia∏ by∏
w rozwalaniu, ju˝ dok∏adnie nie pami´-
tam. Nast´pnie cz´Êci pomnika kazano
˚ydom w∏o˝yç na dràgi i nieÊç. Gdy ˚ydzi
nieÊli pomnik, wi´c kazali rabinowi wyjÊç
na czo∏o i na kiju nieÊç swojà rabinowskà
czapk´ oraz Êpiewaç „za nas wojna, przez
nas wojna”. Który z ˚ydów niosàcy po-
mnik ugina∏ si´ pod ci´˝arem i pada∏, wi´c
Polacy idàce za tymi ˚ydami, a które szli,
wi´c ju˝ wymieni∏em wy˝ej, bili ich kijami.
Czy bi∏ w tym czasie ˚ydów Sobuta Józef,
tego nie zauwa˝y∏em, lecz za nimi szed∏.
Gdy ˚ydzi wnieÊli pomnik na rynek, wi´c
po obniesieniu ko∏o wszystkich ˚ydów po
rynku skierowali ich wszystkich znajdujà-
cych si´ na rynku i tych, co nieÊli cz´Êci
pomnika Lenina, zagnali do stodo∏y Âle-
szyƒskiego Bronis∏awa, która znajdowa∏a
si´ oko∏o 200 metrów za m. Jedwabne,
gna∏ ich równie˝ i Sobuta Józef, lecz czy
bi∏, nie widzia∏em, ale kij posiada∏. W sto-
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1939 r., gdy mieszka∏em w Jedwabnem,
wi´c s∏ysza∏em, ˝e jest w Jedwabnem Ka-
rolak, bli˝ej go nie zna∏em. Podczas oku-
pacji wiem, ˝e Karolak pracowa∏ w magi-
stracie w Jedwabnem, lecz czy by∏ bur-
mistrzem, tego nie wiem. Ja w magistracie
pracowa∏em tylko przy dorywczych fizycz-
nych robotach, jak oszklenie okien lub
prze∏o˝enie desek i inne jakieÊ remonto-
we prace i bardzo rzadko to robi∏em,
umys∏owym pracownikiem magistratu nie
by∏em. Do roboty, jak wspomnia∏em wy-
˝ej, w magistracie nakazywa∏ mi Karolak,
powiadamiajàc mnie kartkà. Z Karola-
kiem ˝adnych stosunków towarzyskich nie
utrzymywa∏em, nie wiem, czy Karolak
bra∏ udzia∏ w morderstwie ˚ydów i w ogó-
le nie wiem, kto bra∏ udzia∏ z Polaków.
Poza tym nic wi´cej do wyjaÊnienia nie
mamb.

b Poni˝ej podpis podejrzanego.



dole tej ˚ydów wszystkich zamkni´to,
a by∏o ich przesz∏o tysiàc, po czym stodo-
∏´ obleli benzynà i podpalili, w której spa-
lili si´ zegnane wszystkie ˚ydzi. Kto oble-
wa∏ stodo∏´ benzynà i podpala∏, tego nie
widzia∏em.
W akcji tej Niemcy równie˝ brali udzia∏,
ale tylko w wydawaniu, a raczej wyra˝aniu
zgody w pewnych posuni´ciach co do tej
akcji.
To, co zezna∏em w sprawie Sobuty Józefa,
wi´c widzia∏em na w∏asne oczy, gdy˝ po-
mimo ˝e nie by∏em na placu rynku, lecz
widzia∏em to. Poza tym w sprawie Sobuty
Józefa nic mi wi´cej nie jest wiadomymc.
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Na tym protokó∏ konfrontacji zakoƒczono i po odczytaniu podpisanod.
Konfrontacji dokona∏ of[icer] Êl[edczy] PUBP w ¸om˝ye.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 262–265, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

c Poni˝ej podpis Êwiadka.
d Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpisy Êwiadka i podejrzanego.
e Poni˝ej podpis oficera Êledczego.



Nr 39

1953 [sierpieƒ?], Jedwabne – Charakterystyka Józefa Sobuty sporzàdzona przez komen-
danta posterunku MO w Jedwabnem

Charakterystykaa

Sobuta Józef, s. Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewicz, ur. 10 XII 1895 r. w Bia-
∏aszewieb, pow. Grajewo, narodowoÊç i obywatelstwo polskie, wyznanie rzym[sko]-
kat[olickie], w wojsku nie s∏u˝y∏, ˝onaty, posiada dwoje dzieci w wieku 20–18 lat, ma-
jàtku nie posiada.

Sobuta Józef ur[odzi∏] si´ w Bia∏aszewie i ojciec jego pracowa∏ w majàtku, a nast´p-
nie przeprowadzi∏ si´ do Grajewa, gdzie równie˝ pracowa∏ w majàtku oraz posiada∏
dwa morgi swej w∏asnej ziemi, którà obrabia∏. Od m∏odych lat wychowywa∏ si´ przy ro-
dzicach. W 1932 r. zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski z Kurkowskà Stanis∏awà. Zamieszkujàc
w Grajewie, nauczy∏ si´ rymarstwa-tapicerstwa. W 1936 r. z Grajewa wraz z rodzinà
przyby∏ do Jedwabnego, pow. ¸om˝a. W Jedwabnem za∏o˝y∏ swój w∏asny sklep tekstyl-
ny i posiada∏ go do wybuchu wojny niemiecko-polskiej 1939 r. Prowadzàc swój sklep
w Jedwabnem, odmawia∏ ludnoÊç, aby nie kupowa∏a w sklepach ˝ydowskich, i dlatego
by∏ wrogo ustosunkowany do narodowoÊci ˝ydowskiej. 

W okresie w∏adz radzieckich w 1940 r. i do czerwca 1941 r. pracowa∏ dorywczo na
ró˝nych pracach, posiadajàc w∏asnego konia. Z chwilà wybuchu wojny radziecko-
-niemieckiej w 1941 r. i po wkroczeniu do Jedwabnego wojsk niemieckich Sobuta
Józef z burmistrzem magistratu Karolakiem i ˝andarmerià niemieckà ˝y∏ w przyjaz-
nych stosunkach. W czasie mordowania ˚ydów w Jedwabnem, co mia∏o miejsce na po-
czàtku lipca 1941 r., wi´c Sobuta Józef w tym morderstwie bra∏ czynny udzia∏, a po wy-
mordowaniu ich zamieszka∏ w po˝ydowskim mieszkaniu.

W czasie okupacji równie˝ posiada∏ sklep spo˝ywczy. W 1944 r. przez ˝andarmeri´
niemieckà zosta∏ aresztowany, lecz z jakich powodów, nie ustalono. Po wyzwoleniu
Sobuta Józef powróci∏ do Jedwabnego i trudni∏ si´ handlem. W 1946 r. wraz z rodzinà
z Jedwabnego wyjecha∏ do ¸odzi, gdzie za∏o˝y∏ w∏asny sklep tekstylny i z tego utrzymy-
wa∏ si´ do chwili zatrzymania go.

Komendant posterunku MO w Jedwabnemc

(–) Dàbrowski

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 261, orygina∏, mps.
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a W lewym górnym rogu piecz´ç prostokàtna Posterunek Milicji Obywatelskiej w Jedwabnem, pow. ¸om˝a,
L.dz., (numeru nie wpisano).
b W oryginale tu i dalej b∏´dnie Bia∏oszewie.
c Poni˝ej prostokàtna pieczàtka Komendant Posterunku MO w Jedwabnem i nieczytelny podpis.



Nr 40

1953 wrzesieƒ 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Franciszka Lusiƒskiego
przez oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Co wam jest wiadomym o morderstwie ˚ydów podczas okupacji w Jed-
wabnem, kto w nim bra∏ udzia∏ i kiedy zosta∏ rozwalony pomnik Lenina?

Odp[owiedê]: Na zadane mi pytanie wyjaÊniam, ˝e z chwilà rozpocz´cia wojny nie-
miecko-radzieckiej i po zaj´ciu miasteczka Jedwabne przez wojska niemieckie w koƒ-
cu czerwca lub na poczàtku lipca 1941 r., daty dok∏adnej nie pami´tam, w Jedwabnem
zosta∏o wymordowane kilkaset ˚ydów o ró˝nym wieku i p∏ci przez spalenie ich w sto-
dole. W morderstwie tym kto bra∏ udzia∏ z Polaków, dok∏adnie nie widzia∏em, gdy˝
skry∏em si´ w tym czasie, aby mnie nie wygnali na rynek. W póêniejszym czasie s∏ysza-
∏em od miejscowej ludnoÊci, lecz konkretnie od kogo, nie pami´tam, ale o zaistnia∏ym
takim wypadku omawiane by∏o szeroko, ˝e decydujàcà rol´ w mordzie ˚ydów odgry-
wali Polacy, jak Karolak, burmistrz m. Jedwabne, i Sobuta, imienia nie znam. Jaki ich
udzia∏ by∏ w tym morderstwie, tego nie wiem, tylko, jak s∏ysza∏em, odgrywali [oni] g∏ów-
nà rol´. 

Wiadomym mi jest, ˝e podczas mordowania ˚ydów zburzony zosta∏ stojàcy na
skwerku w Jedwabnem pomnik Lenina, który na polecenie morderców przez ˚ydów na
dràgach zosta∏ gdzieÊ zaniesiony, lecz dokàd, tego nie wiem. Nadmieniam, ˝e pomnik
Lenina sta∏ na skwerku w odleg∏oÊci oko∏o 50 metrów od mojej kuêni i z kuêni on by∏
dobrze widoczny. Po przybyciu do Jedwabnego wojsk niemieckich pomnik Lenina jesz-
cze nie by∏ rozwalony a˝ do dnia mordowania ˚ydów w Jedwabnem, co widzia∏em na
w∏asne oczy. W dniu, kiedy mordowano ˚ydów w Jedwabnem, z rana pracowa∏em
w kuêni swej i widzia∏em, ˝e pomnik Lenina sta∏. B´dàc w kuêni, widzia∏em, ˝e na ry-
nek zganiane sà ˚ydzi, wi´c ja si´ skry∏em w olszynach w odleg∏oÊci 1,5 km od Jedwab-
nego. Gdy si´ wróci∏em wieczorem z olszyn, wi´c pomnika Lenina ju˝ nie by∏o, by∏ on
zburzony. Idàc do domu z olszyny, pyta∏em si´ spotkanych na drodze ludzi, co tam si´
robi w Jedwabnem, wi´c opowiadali, ˝e wymordowano ˚ydów i tà ca∏à akcjà prócz
Niemców kierowali Karolak i Sobuta. Poza tym w tej sprawie nic mi nie jest wiadomym.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 268–269, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.
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a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na poprzednich stronach protoko∏u.
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Nr 41

1953 wrzesieƒ 1, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Mariaka przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Pyt[anie]: Co wam jest wiadomym o wymordowaniu ˚ydów podczas okupacji w Jed-
wabnem, kto w tym morderstwie bra∏ udzia∏ i kiedy zosta∏ zburzony pomnik Lenina?

Odp[owiedê]: Po zaj´ciu miasteczka Jedwabne przez wojska niemieckie w 1941 r.,
na poczàtku lipca 1941 r., daty dok∏adnej nie pami´tam, w Jedwabnem zosta∏o wymor-
dowane przez spalenie w stodole kilkaset ludnoÊcia ˝ydowskiej. Kto w tym morderstwie
z Polaków bra∏ udzia∏, tego ja nie wiem, gdy˝ tego dnia nie by∏em obecny w Jedwab-
nem, poniewa˝ jak rano wyjecha∏em, to a˝ do wieczora by∏em na ∏àce przy sianokosie. 

Ja mieszkam w Jedwabnem przy ul. Dwornej, tj. naprzeciwko skwerka, gdzie sta∏
pomnik Lenina. MieÊci si´ równie˝ przy mieszkaniu moim mój warsztat Êlusarski,
w którym pracuj´. Z warsztatu mego pomnik Lenina by∏ bardzo dobrze widoczny i by∏
w odleg∏oÊci tylko przez ulic´ oko∏o 50 m od mego warsztatu. Nadmieniam, ˝e pomnik
Lenina nie by∏ rozwalony w pierwszych dniach przybycia Niemców, gdy˝ widzia∏em co-
dziennie, jak sta∏. Pomnik ten zburzony zosta∏ w tym dniu, gdy zostali wymordowani
˚ydzi w Jedwabnem, lecz w jaki sposób, tego nie wiem, poniewa˝, jak ju˝ nadmieni∏em,
nie by∏em obecny wówczas, tj. w dniu mordowania ˚ydów w Jedwabnem.

Na tym protokó∏ przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 270, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i Êwiadka. Podpis Êwiadka równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
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Nr 42

1953 wrzesieƒ 4, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Józefa Sobuty przez
oficera Êledczego PUBP w ¸om˝y W∏odzimierza Wo∏kowyckiego

Protokó∏ koƒcowego przes∏uchania podejrzanego

Bia∏ystok, dnia 4 IX [19]53 r.

Wo∏kowycki W∏odzimierz, oficer Êledczy Pow[iatowego] Urz´du Bezp[ieczeƒstwa]
Publ[icznego] w ¸om˝y, na mocy art. 244 kpk przes∏ucha∏ koƒcowo podejrzanego
Sobut´ Józefa, s. Aleksandra, który wyjaÊni∏, co nast´puje. 

Zosta∏em zaznajomiony z treÊcià zebranych przeciwko mnie dowodów od karty
pierwszej do karty osiemdziesiàtej ósmej i nie przyznaj´ si´ do winy, ˝e w pierwszych
dniach miesiàca lipca 1941 r. w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, idàc na r´k´ w∏adzy paƒstwa
niemieckiego, bra∏em udzia∏ wraz z innymi osobami w uj´ciu ponad tysiàca osób naro-
dowoÊci ˝ydowskiej, które to osoby w tym samym dniu zosta∏y masowo spalone w sto-
dole Bronis∏awa Âleszyƒskiego, i w dalszym ciàgu wyjaÊniam, jak do protokó∏u z dnia
4 sierpnia 1953 r. oraz do protokó∏u z dnia 28 sierpnia 1953 r.1 Ponadto oÊwiadczam,
i˝ uzupe∏nienia Êledztwa w niniejszej sprawie nie ˝àdam.

Na tym protokó∏ koƒcowego przes∏uchania zakoƒczono i po odczytaniu podpisano.

Przes∏ucha∏ Zezna∏a

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 271, orygina∏, rkps.

a Poni˝ej podpisy oficera Êledczego i podejrzanego.
1 Por. VIII, dok. nr 27 i 37.
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Nr 43

1953 paêdziernik 2, Bia∏ystok – Postanowienie o cz´Êciowym umorzeniu Êledztwa przeciwko
Józefowi Sobucie

Postanowienie
o cz´Êciowym umorzeniu Êledztwa

Bia∏ystok, dnia 2 paêdziernika [19]53 r.

Oficer Âledczy Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Bia∏ymsto-
ku Chomczyk Wiktor, chor., po zaznajomieniu si´ z aktami sprawy przeciwko Józefo-
wi Sobucie, s. Aleksandra, podejrzanemu z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r.

postanowi∏

1. Na zasadzie art. 234 § 1 kpk z braku dowodów winy – umorzyç Êledztwo p[rze-
ciw]ko Sobucie Józefowi w przedmiocie czynionego mu zarzutu wskazania Niemcom
Kupieckiego Czes∏awa, b[y∏ego] milicjanta za w∏adzy radzieckiej i cz∏onka WKP(b),
którego Niemcy rozstrzelali.

2. Postanowienie niniejsze do∏àczyç do akt sprawy.
3. O cz´Êciowym umorzeniu Êledztwa zawiadomiç podejrzanego Sobut´ Józefa.

Uzasadnienie

W toku Êledztwa Êwiadek Danowski Stanis∏aw zezna∏, ˝e w pierwszych dniach oku-
pacji niemieckiej Sobuta Józef wraz z Laudaƒskim Jerzym i Kalinowskim Eugeniuszem
(który obecnie nie ˝yje) w m. Jedwabne, pow. ¸om˝a, przyszli do mieszkania Kupiec-
kiego Czes∏awa, b[y∏ego] milicjanta za w∏adzy radzieckiej i cz∏onka WKP(b), gdzie na-
potkali tego˝ Kupieckiego Czes∏awa i zbili go kijami, po czym oddali go w r´ce ˝andar-
merii niemieckiej, na skutek czego zosta∏ on zabity. Âwiadek Danowski Stanis∏aw
zezna∏, ˝e o powy˝szym dowiedzia∏ si´ wówczas od swojej matki Danowskiej Józefy
(która obecnie nie ˝yje). Przes∏uchany na t´ okolicznoÊç Êwiadek Laudaƒski Jerzy nie
potwierdzi∏ zeznaƒ Êwiadka Danowskiego Stanis∏awa i wyjaÊni∏, ˝e nie jest mu wiado-
me, kto wyda∏ w r´ce ˝andarmerii niemieckiej Kupieckiego Czes∏awa, jak równie˝ sam
podejrzany nie przyzna∏ si´ do tego zarzutu. Ponadto w toku Êledztwa zosta∏o przes∏u-
chane szereg innych Êwiadków na t´ okolicznoÊç, jednak ˝aden ze Êwiadków nie po-
twierdzi∏ zeznaƒ Êwiadka Danowskiego. Z uwagi na to, ˝e Danowska Józefa, która
by∏a bezpoÊrednim Êwiadkiem powy˝szego zarzutu [czynionego] Sobucie Józefowi, nie
˝yje [oraz] ˝e Êwiadek Laudaƒski nie potwierdzi∏ zeznaƒ Danowskiego Stanis∏awa i nie
ma widoków, aby dalsze Êledztwo dostarczy∏o podstaw do oskar˝enia Sobut´ Józefa za
wydanie w r´ce ˝andarmerii niemieckiej Kupieckiego Czes∏awa, nale˝a∏o postàpiç jak
w sentencji niniejszego postanowienia.

„Zatwierdzam”a Oficer Êledczy WUBP w Bia∏ymstokub

(Chomczyk Wiktor, chor.)
èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 274, orygina∏, mps.

a Poni˝ej pieczàtka Zatwierdzam, Bia∏ystok, 7 X 1953 r., Wiceprokurator i nieczytelny podpis. Data i litery
wice wpisane odr´cznie.
b Poni˝ej nieczytelny podpis.
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Nr 44

1953 paêdziernik 5, Bia∏ystok – Akt oskar˝enia przeciwko Józefowi Sobucie o udzia∏
w zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem

Bia∏ystok, dnia 5a paêdziernika 1953 r.

Akt oskar˝enia

przeciwko Sobucie Józefowi, s. Aleksandra, osk[ar˝onemu] z art. 1 pkt 1 dekretu
z dnia 31 VIII 1944 r.

Oskar˝am:
Sobut´ Józefa, s. Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewicz, ur. 10 XII 1895 r. w Bia-

∏aszewieb, pow. Grajewo, ostatnio zamieszka∏ego w ¸odzi, ul. Nowotki [...]c, Polaka,
ob[ywatela] polskiego, pochodzenia spo∏ecznego ch∏opskiego, z zawodu rymarza-ta-
picera, wykszt[a∏cenie:] samouka, w wojsku nies∏u˝àcego, ˝onatego, posiadajàcego
dwoje doros∏ych dzieci, majàtku nieposiadajàcego, bez odznaczeƒ i orderów, bezpar-
tyjnego, karanego przez Komisj´ Specjalnà [do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym] w ¸odzi w dniu 23 IV 1953 r. z art. 293 w zw[iàzku] z art. 290 § 1
i art. 36 kk1 na 12 miesi´cy obozu pracy przymusowej i 1500 z∏ grzywnyd (tymczasowo
aresztowanego w dniu 7 marca 1953 r., przebywajàcego w wi´zieniu w Bia∏ymstoku)2,

o to, ˝e

w lipcu 1941 r. w Jedwabnem, powiatu ∏om˝yƒskiego, idàc na r´k´ w∏adzy paƒstwa
niemieckiego, wzià∏ udzia∏ wraz z innymi w dokonaniu spalenia oko∏o tysiàca osób
narodowoÊci ˝ydowskiej przez konwojowanie do miejsca stracenia grupy ˚ydów, a na-
st´pnie zap´dzenie tej grupy do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, w której zostali oni
spaleni, tj. o przest´pstwo przewidziane w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´ca-
nia si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców narodu polskiego.

Na zasadzie art. 17 § 1 i art. 20 § 1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpatrzeniu przez
Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku. 

Uzasadnienie

Oskar˝ony Sobuta Józef w 1936 r. wraz z rodzinà przyby∏ do m. Jedwabnego, pow.
¸om˝a, gdzie za∏o˝y∏ w∏asny sklep tekstylny i posiada∏ go do wybuchu wojny niemiecko-

a W oryginale poprawione odr´cznie z cyfry 2.
b W oryginale b∏´dnie Bia∏oszewie poprawione z Bia∏oszczewie.
c Opuszczono numer domu i mieszkania. Ulica Nowotki w ¸odzi wczeÊniej nosi∏a nazw´ Pomorska.
d Obok odr´czny dopisek ojciec robotnik.
1 Przytoczone przepisy kk dotyczy∏y nak∏aniania urz´dnika do przyj´cia korzyÊci majàtkowej.
2 6 III 1953 r. Józef Sobuta zosta∏ zatrzymany przez UBP na m. ¸ódê, a nazajutrz tymczasowo aresztowany
na mocy postanowienia prokuratora m. ¸odzi. 27 IV 1953 r. jego spraw´ przekazano wed∏ug w∏aÊciwoÊci te-
rytorialnej prokuratorowi wojewódzkiemu w Bia∏ymstoku. W aktach brak protoko∏u zatrzymania, który – jak
wynika z notatki s∏u˝bowej sporzàdzonej 26 VIII 1953 r. przez oficera Êledczego W∏odzimierza Wo∏kowyc-
kiego – nie zosta∏ przes∏any z ∏ódzkiego UBP.
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-polskiej w 1939 r. Posiadajàc sklep tekstylny, osk[ar˝ony] Sobuta szerzy∏ propagand´
majàcà na celu stworzenie antagonizmu i waÊni narodowoÊciowych, nawo∏ujàc ludnoÊç
polskà na tamt[ejszym] terenie, aby nie kupowa∏a w sklepach posiadanych przez
ob[ywateli] narodowoÊci ˝ydowskiej ˝adnych materia∏ów tekstylnych (k. 563).

Z chwilà rozpocz´cia wojny niemiecko-radzieckiej i po zaj´ciu przez wojska nie-
mieckie m. Jedwabne w pierwszych dniach m-ca lipca 1941 r., daty dok∏adnej nie usta-
lono, w m. Jedwabne ˝andarmeria niemiecka przeprowadzi∏a wielkà akcj´ likwidacji
obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej. W akcji tej brali udzia∏ równie˝ niektórzy
Polacy, a mi´dzy innymi i oskar˝ony Sobuta Józef, który spe∏nia∏ w niej wraz z Karola-
kiem Marianem, burmistrzem m. Jedwabne, kierowniczà rol´ (k. 8, 43, 54, 71, 66). 

W pierwszych poczàtkach wspomnianej akcji wszyscy obywatele polscy narodowo-
Êci ˝ydowskiej o ró˝nej p∏ci i wieku zostali wyp´dzeni z w∏asnych mieszkaƒ na rynek
m. Jedwabne, gdzie polecono im wyrywanie trawy. W sp´dzaniu osób narodowoÊci
˝ydowskiej bra∏ udzia∏ oskar˝ony Sobuta Józef wraz z Karolakiem Marianem i innymi,
których nazwisk nie ustalono, którzy w bestialski sposób zn´cali si´ nad nimi, bijàc ich
posiadanymi przez siebie kijami, o czym zezna∏ Êwiadek Soko∏owski Julian i Danowski
Stanis∏aw (k. 8, 54, 66).

SpoÊród sp´dzonych na rynku obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej oskar˝ony
Sobuta Józef wraz z innymi osobami, których nazwisk nie ustalono, bioràcymi udzia∏
w tej akcji, wzi´li grup´ m´˝czyzn i odp´dzili ich na miejsce, gdzie sta∏ pomnik Lenina,
wybudowany przez w∏adze radzieckie w 1940–[19]41 r. Pomnik ten oskar˝ony Sobuta po-
leci∏ ww. grupie m´˝czyzn narodowoÊci ˝ydowskiej zniszczyç przez rozwalenie, a [jego]
cz´Êci wziàç na drewniane dràgi i nieÊç. Gdy ˚ydzi nieÊli pewne cz´Êci pomnika Leni-
na, to oskar˝ony Sobuta wr´czy∏ duchownemu wyznania moj˝eszowego kij i poleci∏,
aby swojà czapk´ niós∏ na kiju w górze i szed∏ na przedzie grupy niosàcej cz´Êci pomni-
ka Lenina, oraz Êpiewaç pieÊƒ „przez nas wojna, za nas wojna”. Podczas niesienia cz´-
Êci rozbitego pomnika przez obywateli narodowoÊci ˝ydowskiej oskar˝ony Sobuta
Józef zn´ca∏ si´ nad tymi osobami, bijàc ich kijem posiadanym przez siebie (k. 2, 3, 6,
8, 30, 45, 51, 54, 66, 71).

Po sp´dzeniu wszystkich obywateli narodowoÊci ˝ydowskiej na rynek w m. Jedwab-
ne oskar˝ony Sobuta Józef wraz z Wasilewskime Józefem udali si´ do Chrzanowskiego
Józefa i za˝àdali, a˝eby Chrzanowski Józef da∏ swojà stodo∏´ na spalenie obywateli na-
rodowoÊci ˝ydowskiej, lecz na skutek proÊby Chrzanowskiego oskar˝ony Sobuta, Wasi-
lewski i Karolakf wraz z innymi osobami, których nazwisk nie ustalono, przystàpili do
zap´dzania osób narodowoÊci ˝ydowskiej do stodo∏y Âleszyƒskiego Bronis∏awa
(k. 56, 57, 60, 62, 63). 

Do stodo∏y Âleszyƒskiego Bronis∏awa oskar˝ony Sobuta Józef, Wasilewski Józef,
Karolak Marian oraz inne osoby, których nazwisk nie ustalono, wraz z ˝andarmami
sp´dzili wszystkich obywateli narodowoÊci ˝ydowskiej, znajdujàcych si´ na rynku
w m. Jedwabne, i tych, którzy nieÊli cz´Êci pomnika. Stodo∏´ t´, do której sp´dzili

e W oryginale tu i dalej b∏´dnie WiÊniewskim.
f W oryginale Karolakiem poprawione odr´cznie z Karolkiewicz.
3 Numery kart odnoszà si´ do akt Êledztwa. Ze wzgl´du na po∏àczenie tych akt z aktami sàdowymi oraz ich
kilkakrotne przepaginowanie nie zawsze jest mo˝liwe zidentyfikowanie konkretnych dokumentów.
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oko∏o tysiàca osób narodowoÊci ˝ydowskiej, oskar˝ony wraz z innymi zamkn´li drzwi,
po czym oblano benzynà i podpalono. W ten sposób ww. obywatele polscy narodowo-
Êci ˝ydowskiej wszyscy zostali zamordowani (k. 2, 8, 30, 42, 43, 45, 51, 55, 66, 71, 81). 

Oskar˝ony Sobuta Józef przes∏uchany w charakterze podejrz[anego] nie przyzna∏
si´ do dokonania zarzuconego mu przest´pstwa i wyjaÊni∏, ˝e nie bra∏ udzia∏u w mor-
derstwie osób narodowoÊci ˝ydowskiej, jednak na podstawie przes∏uchanych Êwiadków
win´ podejrzanemu Sobucie udowodniono. 

Oficer Êledczy WUBP w Bia∏ymstokug

(Chomczyk W[iktor], chor.)

Wykaz osób podlegajàcych wezwaniu na rozpraw´ sàdowà

I. Oskar˝ony: 
Sobuta Józef, s. Aleksandra – wi´zienie k[arno-]Ê[ledcze] w Bia∏ymstoku. 

II. Âwiadkowie:
1. Danowski Stanis∏aw, s. Jana, zam. Jedwabne, ul. Przestrzelska nr [...]h (k. 1, 54, 78),
2. Janowski Aleksander, s. Stanis∏awa, [zam. Jedwabne], ul. Nowy Rynek nr [...]

(k. 3),
3. Soko∏owski Stanis∏aw, s. Szczepana, zam. Jedwabne, ul. Szkolna nr [...] (k. 5)i,
4. Soko∏owski Julian, s. Stanis∏awa, obecnie odbywa czynnà s∏u˝b´ wojskowà

w Che∏mnie, JW [nr] 1738 (k. 7, 65),
5. Âliwecki Eugeniusz, s. Jana, zam. Jedwabne, ul. Nowy Rynek [...] (k. 27), 
6. Gràdowski Józef, s. Lejby, zam. Jedwabne, ul. Przestrzelska [...] (k. 29),
7. ˚yluk Marian, s. Ludwika, zam. Jedwabne, ul. ¸om˝yƒska [...] (k. 31),
8. Gerwad Mieczys∏aw, s. Ludwika, zam. Jedwabne, ul. Ogrodowa nr [...] (k. 33),
9. Lendzioszek Anna, c. Antoniego, zam. Jedwabne, ul. KoÊciuszki [...] (k. 39),

10. Sulewski Czes∏aw, s. Aleksandra, zam. Jedwabne, ul. Nowy Rynek [...] (k. 40),
11. Ramotowski Boles∏aw, s. Paw∏a, przebywa w wi´zieniu w Goleniowie (k. 42)j,
12. Supiƒska Mariannak, c. Antoniego, zam. Jedwabne, ul. Przestrzelska (k. 56), 
13. Chrzanowski Józef, s. Ksawerego, zam. Jedwabne, ul. Przestrzelska [...] (k. 58),
14. Sielawa Stanis∏awa, c. Paw∏a, zam. Jedwabne, ul. Przytulska [...] (k. 68)l,
15. Grabowski Adam, s. Antoniego, zam. Dryga∏y, ul. Szkolna [...], pow. Pisz (k. 70),
16. Tarnacki Feliks, s. Juliana, zam. Dobrzyja∏owo, gm. Rogienice, pow. ¸om˝a

(k. 74),
17. Lusiƒski Franciszek, s. Teofila, zam. Jedwabne, ul. Sadowa [...] (k. 84),
18. Mariak Józef, s. Franciszka, zam. Jedwabne, ul. Dworna [...] (k. 86).

g Poni˝ej nieczytelny podpis.
h Tu i dalej opuszczono numery domów. 
i Na lewym marginesie odr´czny dopisek wnd.
j Na lewym marginesie odr´czny dopisek nwz.
k W oryginale Maria.
l Na lewym marginesie odr´czny dopisek wnd.



Wykaz dowodów innych do odczytania na rozprawie sàdowej:

1. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (k. 15),
2. Orzeczenie delegatury Komisji Specjalnej [do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnic-

twem Gospodarczym] (k. 50),
3. Charakterystyka MO (k. 77). 

Oficer Êledczy WUBP w Bia∏ymstokum

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 4–6, orygina∏, mps.
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m Poni˝ej nieczytelny podpis. Obok pieczàtka Zatwierdzam, Bia∏ystok dn. 7 X 1953, Wiceprokurator oraz nie-
czytelny podpis (data wpisana odr´cznie).
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Nr 45

1953 grudzieƒ 11, ¸om˝a – Protokó∏ rozprawy g∏ównej przed Sàdem Wojewódzkim
w Bia∏ymstoku w sprawie Józefa Sobuty

Sygn. akt K 129/53
Protokó∏ rozprawy g∏ównej

Dnia 11 grudnia 1953 r.

Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku na sesji wyjazdowej w ¸om˝y. Sprawa Sobuty
Józefa, oskar˝onego z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944.

Obecni:

Przewodniczàcy: s´dzia S[àdu] W[ojewódzkiego] Ma∏ecki Antoni
¸awnicy: Hempel Janina i Duchnowska Stanis∏awa
Prokurator: Tarwid
Protokolant: apl[ikant] sàd[owy] M´drzecki Ryszard

Wywo∏ano spraw´ o godz. 9 min. 35.
Rozprawa odby∏a si´ jawnie.
Na rozpraw´ stawili si´: [a]
Oskar˝ony Sobuta Józef doprowadzony z wi´zienia z obroƒcami: adw[okatem]

Plejewskim i adw[okatem] Gaêdziƒskim; pe∏nomocnictwa w aktach. [b]
Oskar˝ony poda∏ co do swej osoby (art. 74 kpk):

Imi´ i nazwisko (nadto nazwisko panieƒskie m´˝atek i wdów); imiona rodziców, miejsce uro-
dzenia, data urodzenia; miejsce rzeczywistego zamieszkania, narodowoÊç, wykszta∏cenie, zawód,
obywatelstwo, pochodzenie spo∏eczne, stan rodzinny; zaj´cie (zaj´cie rodziców u nieletnich,
m´˝a u m´˝atek); wykszta∏cenie; stan rodzinny (liczba dzieci i ich wiek), stan majàtkowy; s∏u˝ba
wojskowa; przynale˝noÊç do RKU; ordery i odznaczenia, zaopatrzenie ze Skarbu Paƒstwa, po-
przednia karalnoÊç.

Sobuta Józef, s. Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewicz, ur. 10 XII 1895 r. w Bia-
∏aszewiec, pow. Grajewo, zam. w ¸odzi, ul. Nowotki [...]d, narodowoÊç polska, obywa-
telstwo polskie, pochodzenie spo∏[eczne] ch∏opskie, z zawodu rymarz-tapicer, wy-
kszta∏cenie: samouk, w wojsku nie s∏u˝y∏, ˝onaty, posiada 2 doros∏ych dzieci, majàtku
nie posiada, bez odznaczeƒ, orderów, karany przez Komisj´ Specjalnà [do Walki
z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym] w ¸odzi w dniu 23 IV 1953 r. z art. 293
w zw[iàzku] z art. 290 § 1 i art. 36 kk na 12 miesi´cy obozu pracy przymusowej i 1500 z∏
grzywny.

a WykreÊlone rubryki przeznaczone na nazwiska oskar˝yciela prywatnego i powoda cywilnego oraz ich pe∏no-
mocników.
b WykreÊlona rubryka Ze stanu wezwanych na rozpraw´ nie stawili si´.
c W oryginale b∏´dnie Bia∏oszczewie.
d Opuszczono numer domu.
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Z wezwanych Êwiadków i bieg∏ych stawili si´ wszyscy, z wyjàtkiem: Ramotowskiego
Boles∏awa – wezwanie dor´czono, przebywa rzekomo w wi´zieniu; Supiƒska Marian-
nae – wezwanie dor´czono – wg informacji poster[unku] MO w Jedwabnem, ob∏o˝nie
chora; Górski Józef – wewanie dor´czono – rzekomo chory; Godlewski Wincenty – 
– wezwanie dor´czono.

Âwiadkowie zostali usuni´ci do osobnego pokoju. [f]
Odczytano akt oskar˝enia.
Oskar˝ony, zapytany przez przewodniczàcego, czy przyznaje si´ do zarzuconego mu

czynu i jakie wyjaÊnienie chce z∏o˝yç Sàdowi, poda∏: 
Oskar˝ony do winy nie przyzna∏ si´ i wyjaÊni∏: w czasie likwidacji osób narodowoÊci

˝ydowskiej w Jedwabnem by∏em obecny w swoim mieszkaniu. Gdy wyszed∏em z miesz-
kania, widzia∏em, ˝e ˚ydzi byli sp´dzeni na rynku. Na rynek nie wychodzi∏em, gdy˝ sta-
∏em w bramie swego domu. Zaznaczam, ˝e w akcji likwidacji ˚ydów nie bra∏em ˝adne-
go udzia∏u i nie wiem, g˝e gdzieg znajduje si´ stodo∏a Âleszyƒskiego. Chrzanowskiego
nie znam zupe∏nie i nie prosi∏em go o wypo˝yczenie stodo∏y celem spalenia ˚ydów.
Danowskiego Stanis∏awa nie przypominam sobie, bym go zna∏ w lipcu 1941 r. Danow-
ski Stanis∏aw przed lipcem 1941 r. po˝ycza∏ u mnie pieniàdze, lecz zaznaczam, ˝e oso-
biÊcie go nie zna∏em. Nie wiem, gdzie mieszka∏ on i gdzie pracowa∏ w okresie okupacji.
Nie wiem, czy widywa∏em go w okresie okupacji. Juliana Soko∏owskiego te˝ nie zna∏em.

Z zawodu jestem robotnikiem, a tapicerstwem zajmowa∏em si´ dorywczo. Po wy-
zwoleniu, po powrocie z obozu koncentracyjnego (pobyt od 1943 do 1945 r.) w Gross-
-Rosen i Mauthausen powróci∏em do Jedwabnego, gdzie by∏em przez 1 rok. W tym
czasie ˝y∏em ze sklepu spo˝ywczego. Z Jedwabnego wyjecha∏em do ¸odzi, gdzie mia-
∏em kram z artyku∏ami tekstylnymi. W zwiàzku z tym przez Komisj´ Specjalnà [do Wal-
ki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym] skazany by∏em za danie ∏apówki na
obóz pracy, którego nie odsiadywa∏em. Wyrok ten by∏ wynikiem tego, ˝e mój wspólnik
da∏ komuÊ ∏apówk´. Przed wojnà nie nale˝a∏em do ˝adnych partii politycznych,
a w szczególnoÊci do partii narodowych.

W czasie okupacji niemieckiej mia∏em w Jedwabnem warsztat rymarski. W tym cza-
sie zna∏em Karolaka, który by∏ burmistrzem w Jedwabnem. Skierowywa∏ on mnie cza-
sem do pracy fizycznej. Przypominam sobie, ˝e w okresie likwidacji ˚ydów ktoÊ do
mnie przychodzi∏, lecz nie wiem, czy by∏o to tego samego dnia, z zadaniem, bym fur-
mankà przyjecha∏ do magistratu. Mieszka∏em przy rynku. Z domu rynek by∏o widaç.
Rano widzia∏em z podwórka ˚ydów, którzy wyrywali traw´. Zaznaczam, ˝e w czasie
likwidacji [˚ydów] chodzi∏em poza miasto na pastwisko. Nie pami´tam, czy w czasie
likwidacji ˚ydów by∏em w Jedwabnem. Poza Jedwabnem u Górskich by∏em przez 3 ty-
godnie. Nie widzia∏em spalenia ˚ydów w stodole Âleszyƒskiego i widocznie musia∏em
byç na wsi. Mówi∏em o pieleniu trawy przez ˚ydów, gdy˝ pe∏li oni jà przez par´ dni.

Przewodniczàcy zarzàdzi∏ post´powanie dowodowe oraz uprzedzi∏ oskar˝onego, ˝e
wolno mu czyniç uwagi i sk∏adaç wyjaÊnienia co do ka˝dego dowodu (art. 295 kpk).

e W oryginale tu i dalej Maria. 
f W formularzu skreÊlone Biegli zgodnie z postanowieniem Sàdu pozostali na sali (art. 291 kpk).
g–g Tak w tekÊcie.
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Po wezwaniu Êwiadków na sal´ przewodniczàcy uprzedzi∏ wszystkich Êwiadków [h]
o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania oraz przytoczy∏ treÊç art. 96 kpk.

Zapytani o imiona, nazwiska, zaj´cie, miejsce zamieszkania i stosunek do stron,
Êwiadkowie i biegli podali:

1) Danowski Stanis∏aw – l. 32, prac[ownik] umys∏[owy], obcy, karany,
2) Janowskii Aleksander – l. 50, rolnik, obcy, niekar[any], zam. w Jedwabnem,
3) Soko∏owski Stanis∏aw – l. 43, robotnik, obcy, niekar[any], [zam.] Jedwabnej,
4) Soko∏owski Julian – l. 21, wojskowy, obcy, niekarany,
5) Âliwecki Eugeniusz – l. 48, pocztylion, obcy, zam. w Jedwabnem,
6) Gràdowski Józef – l. 63, stolarz, obcy, niekar[any], [zam. w Jedwabnem],
7) ˚yluk Marian – l. 41, robotnik, obcy, [niekarany, zam. w Jedwabnem],
8) Gerwadk Mieczys∏aw – l. 43, robotnik, obcy, [niekarany, zam. w Jedwabnem],
9) Lendzioszek Anna – l. 48, gosp[odyni] dom[owa], obca, niekar[ana], [zam.

w Jedwabnem],
10) Sulewski Czes∏aw – l. 54, blacharz, [obcy, niekarany, zam. w Jedwabnem],
11) Chrzanowski Józef – l. 67, rolnik, [obcy, niekarany, zam. w Jedwabnem],
12) Sielawa Stanis∏awa – l. 53, robotnica, obca, niekar[ana], [zam. w Jedwabnem],
13) Grabowski Adam – l. 43, rolnik, [obcy, niekarany, zam.] Dryga∏yl,
14) Tarnacki Feliks – l. 47, rob[otnik] rolny, obcy, niek[arany], [zam.] Jedwabne,
15) Lusiƒski Franciszek – l. 52, kowal, [obcy, niekarany, zam. Jedwabne],
16) Mariak Józef – l. 35, rolnik, obcy, [niekarany, zam. Jedwabne],
17) Tor˝ewikm Sabina – l. 54, gosp[odyni] dom[owa], [obca, niekarana, zam. Jed-

wabne],
18) Âleszyƒska Rozalia – l. 50, rolnik, [obca, niekarana, zam. Jedwabne],
19) Kotowski Zygmunt – l. 47, [rolnik, obcy, niekarany, zam. Jedwabne],
20) ¸ojewski W∏adys∏aw – l. 54, kowal, [obcy, niekarany, zam. Jedwabne],
21) Górska Boles∏awa – l. 43, rolnik, [obca, niekarana, zam. Jedwabne],
22) Górski Antoni – l. 52, [rolnik, obcy, niekarany, zam. Jedwabne],
23) Soko∏owska Natalia – l. 55, rolnik, [obca, niekarana, zam. Jedwabne],
24) Wàdo∏owski Julian – l. 33, Êlusarz, obcy, niekar[any], [zam.] w Rostkach,
25) Kowalska Helena – l. 53, gosp[odyni] dom[owa], obca, niek[arana], zam. w Jed-

wabnem,
26) WiÊniewski W∏adys∏aw – l. 43, krawiec, [niekarany, zam.] w ¸om˝y.
Nast´pnie przewodniczàcy uprzedzi∏ o znaczeniu przyrzeczenia oraz odebra∏ przy-

rzeczenie zgodnie z przepisami art. 98 i 100 kpk od Êwiadków podanych na stronie 5.
Âwiadków ponownie usuni´to do osobnego pokoju. Ka˝dego Êwiadka wzywano na

sal´ osobno i przes∏uchano w nieobecnoÊci tych Êwiadków, którzy jeszcze nie zeznawali.

h W formularzu skreÊlone i bieg∏ych.
i W oryginale tu i dalej b∏´dnie Jankowski.
j W oryginale b∏´dnie Guga∏y, co prawdopodobnie jest zniekszta∏conà nazwà miejscowoÊci Dryga∏y. W rzeczy-
wistoÊci Stanis∏aw Soko∏owski mieszka∏ w Jedwabnem.
k W oryginale tu i dalej b∏´dnie Gerward.
l W oryginale tu i dalej b∏´dnie Guga∏y.
m W oryginale tu i dalej b∏´dnie Torzewska.
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Âwiadkowie zeznali:
Janowski Aleksander
Poniewa˝ sam ukrywa∏em si´ przed Niemcami, nic nie wiem w tej sprawie. W cza-

sie palenia ˚ydów by∏em poza Jedwabnem. Sobuta zajmowa∏ si´ rymarstwem i mia∏
sklep. Póêniej Niemcy zabrali Sobut´ do obozu koncentracyjnego jako zak∏adnika
i wróci∏ w 1945 r. By∏ on spokojnym obywatelem. O zarzutach, ˝e mia∏ mordowaç
˚ydów, nie s∏ysza∏em, mimo ˝e w Jedwabnem mieszka∏em.

Soko∏owski Stanis∏aw
Jestem ojcem Êw[iadka] Juliana Soko∏owskiego. W czasie spalenia ˚ydów nie by-

∏em w Jedwabnem, gdy˝ ukrywa∏em si´1. Syn mój w tym czasie mia∏ 10 lat i nie wiem,
czy widzia∏ to zajÊcie. Syn nie mówi∏ mi, ˝e ˚ydzi zostali spaleni. Mówi∏ mi syn, ˝e
Polacy zganiali ˚ydów na rynek. O udziale Sobuty w tej akcji syn mi nic nie mówi∏.

Sàd ujawnia zeznania Êwiadka ze Êledztwa, znajdujàce si´ na k. 5.
Âw[iadek] mówi:
W Êledztwie mówi∏em, ˝e o tym najlepiej wie syn, wi´c mówi∏em, by go wezwaç.

W Êledztwie nie mówi∏em, ˝e syn mi o tym mówi∏. Syn mi mówi∏, ˝e ˚ydów goniono do
stodo∏y Âleszyƒskiego. Syn mówi∏, ˝e pomnik Lenina rozwalali Polacy. Wiem, ˝e Sobu-
ta pracowa∏ w magistracie, lecz nie wiem, w jakim charakterze, przypominam sobie, ˝e
szkli∏ tam szyby. Przed wojnà osk[ar˝o]ny mia∏ sklepik. Nie wiem, czy osk[ar˝o]ny boj-
kotowa∏ ˚ydów.

Soko∏owski Julian
Urodzi∏em si´ w 1932 r. Mia∏em 9 lat, gdy palono ˚ydów w 1941 r. i pami´tam coÊ

jak przez mg∏´. Przy stodole Âleszyƒskiego nie by∏em, gdy palono ˚ydów, lecz by∏em
na ul. Przestrzelskiej, w odleg∏oÊci 500 m od tej stodo∏y. Z ulicy Przestrzelskiej do Ryn-
ku jest 200 m. W tym czasie mieszka∏em na Starym Rynku i potem poszed∏em do do-
mu, i po ulicach wi´cej nie chodzi∏em. Nowy Rynek od Starego jest w odleg∏oÊci 50 m.
Nowy Rynek jest w Êrodku miasta, a Stary – z boku. ˚ydzi byli zganiani na Nowy
Rynek, byli oni wyprowadzani z mieszkaƒ. O Sobucie s∏ysza∏em tylko, ˝e mieszka∏ w Jed-
wabnem. Zna∏em go tylko z widzenia – tak mi si´ wydaje. Prostuj´: w czasie spalenia
˚ydów Sobuty w ogóle nie zna∏em. Pozna∏em go dopiero wtedy, gdy mia∏ on sklep, tzn.
po spaleniu ˚ydów. Sobuta mia∏ sklep na Nowym Rynku, lecz do sklepu tego nie cho-
dzi∏em. Tego samego dnia, gdy sta∏em na ul. Przestrzelskiej, widzia∏em, ˝e ˚ydzi prze-
nosili pomnik Lenina w kierunku stodo∏y Âleszyƒskiego, przecinajàc ul. Przestrzelskà.
W czasie przenoszenia pomnika byli tam ˝andarmi niemieccy i jacyÊ cywile, lecz czy
Polacy – tego nie wiem. Nie przypominam sobie, by wÊród osób niosàcych pomnik by∏
Sobuta. Nie pami´tam, czy w tym czasie ojciec mój ukrywa∏ si´, czy te˝ razem ze mnà
mieszka∏. Pami´tam, ˝e ojciec uciek∏ z roboty murarskiej w ¸om˝y i ukrywa∏ si´ troch´.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka z∏o˝one w Êledztwie na karcie 7 i 65.
Âwiadek zeznaje:
Nie mówi∏em w Êledztwie, ˝e by∏em przy spaleniu ˚ydów, ˝e osk[ar˝ony] wyp´dza∏

i bi∏ ˚ydów, ˝e szed∏ w grupie niosàcej pomnik, ˝e bra∏ udzia∏ w podpaleniu stodo∏y
Âleszyƒskiego. By∏em badany w Êledztwie i w Che∏mnie, i w ¸om˝y. W Êledztwie zezna-

1 W 1950 r. Stanis∏aw Soko∏owski, zeznajàc jako Êwiadek, twierdzi∏, ˝e w dniu mordu na ˚ydach by∏ obecny
w Jedwabnem, por. VII, dok. nr 156.



wa∏em, ˝e bardzo ma∏o pami´tam w tej sprawie. Pierwszy raz przes∏uchiwany by∏em
w wojsku przez Informacj´ [Wojskowà]. Nie mog∏em zeznawaç obcià˝ajàco na Sobut´,
bo nie zna∏em go w tym czasie, gdy palono ˚ydów, bezpoÊrednio po przyjÊciu Niem-
ców. W ¸om˝y by∏em przes∏uchiwany w UB, lecz przedtem by∏em przes∏uchiwany
w Che∏mnie. Nie przypominam sobie, ˝ebym zeznawa∏, ˝e widzia∏em Sobut´ bioràce-
go udzia∏ w akcji niszczenia ˚ydów.

Âliwecki Eugeniusz
W czasie spalenia ˚ydów by∏em w mieszkaniu, gdy˝ córka by∏a chora na tyfus, i tego

zajÊcia wcale nie widzia∏em. Od 1933 r. by∏em pocztylionem i od tego czasu znam
Sobut´, który prowadzi∏ warsztat rymarski. W magistracie tylko widywa∏em czasem
Sobut´, raczej widywa∏em go rzadko. Nie wiem, czy pracowa∏ on w magistracie, gdzie
by∏o du˝o ludzi.

Gràdowski Józef
W czasie p´dzenia ˚ydów by∏em ˚ydem i siedzia∏em z innymi ˚ydami na Nowym

Rynku, których sp´dzili Niemcy. W lipcu 1941 r. zna∏em Sobut´ i widzia∏em go na rynku,
jak gna∏ on ˚ydów i trzyma∏ pa∏k´ w r´ce. Wszyscy ˚ydzi byli otoczeni przez ludzi. By∏
osk[ar˝o]ny w liczbie tych, którzy pilnowali ˚ydów, by oni nie uciekali. ˚andarmi tylko
stali i fotografowali te wypadki. Otoczeni byliÊmy przez cywilnych ludzi, w liczbie których
by∏ Sobuta i trzyma∏ pa∏k´ w r´ku. Zaznaczam, ˝e nie mówi∏em o tym na UB, a mówi´ to
przed Sàdem, gdy˝ z∏o˝y∏em przyrzeczenie. Palenie ˚ydów nastàpi∏o 10 VII 1941 r.,
a 8 VII [19]41 r. zabity zosta∏ ˚yd Krawiecki Eliasz2. Krà˝y∏y pog∏oski, ˝e zabi∏ go Sobu-
ta. Pomnik Lenina zosta∏ rozbity przez ˚ydów. Sobuta goni∏ ˚ydów do stodo∏y Âleszyƒ-
skiego z innymi ludêmi, ˚ydzi nieÊli wtedy cz´Êci pomnika Lenina. Do stodo∏y gnano 
˚ydów przez rynek, na którym ja siedzia∏em. Znajomy mój zabra∏ mnie i ca∏à rodzin´ i tak
uniknà∏em Êmierci. Wykorzysta∏ on, ˝e gdy p´dzono ˚ydów, to warta by∏a mniej liczna,
i mówi∏ wartownikom, ˝e prowadzi nas do burmistrza. Sobuta mia∏ sklep przed wojnà
i zna∏em go w tym czasie. Nie wiem, czy mia∏ on sklep za Niemców i za Sowietów.

Sàd ujawnia zeznania Êwiadka z∏o˝one w Êledztwie na karcie 29.
Âwiadek stwierdza, ˝e dzisiaj mówi prawd´, gdy˝ z∏o˝y∏ przyrzeczenie.
Znam ˝on´ Sobuty. Przed sprawà Sobuty nie rozmawia∏em z [jego] ˝onà i nie ˝àda-

∏em pieni´dzy za z∏o˝enie korzystnych zeznaƒ dla osk[ar˝o]nego.
Obroƒca wnosi o przes∏uchanie ˝ony osk[ar˝o]nego na okolicznoÊç, ˝e 6 XIn [19]53 r.

Êw[iadek] Gràdowski ˝àda∏ pieni´dzy od niej.
Sobuta Stanis∏awa, l. 51, ˝ona osk[ar˝o]nego.
Zeznawaç chce, nieobecna na sali w czasie sk∏adania wniosku obrony co do prze-

s∏uchania jej na podane okolicznoÊci.
Na wniosek prok[uratora] odebrano przyrzeczenie.
6 listopadao zaczepi∏ mnie Gràdowski i mówi∏, bym da∏a mu pieni´dzy, gdy˝ w prze-

ciwnym wypadku utopi mego m´˝a przez z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ. O fakcie odwo-
∏ania mnie przez Gràdowskiego mogà potwierdziç inni.

Gràdowski temu zaprzecza.
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n W oryginale b∏´dnie X.
o Wpisane nad skreÊlonym paêdziernika.
2 Wed∏ug Szmula Wasersztejna Eliasz Krawiecki zosta∏ zabity 25 VI 1941 r., por. VII, dok. nr 69.
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˚yluk Marian
W czasie palenia ˚ydów nie by∏em obecny, gdy˝ by∏em chory. Nic w tej sprawie nie

wiem.
Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka ze Êledztwa na karcie 31. Âwiadek mówi, ˝e zeznawa∏

tak samo w Êledztwie.
Gerwad Mieczys∏aw
W czasie palenia ˚ydów by∏em w mieszkaniu w Jedwabnem. W czasie palenia

˚ydów osk[ar˝o]ny pracowa∏ w magistracie jako pracownik umys∏owy.
Lendzioszek Anna
W czasie palenia ̊ ydów by∏am w domu w Jedwabnem. Nie s∏ysza∏am, by osk[ar˝o]ny

pracowa∏ w magistracie. By∏ on aresztowany przez Niemców. Sobuta by∏ bardzo porzàd-
nym cz∏owiekiem. Nie s∏ysza∏am, by osk[ar˝o]ny bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów;
6 paêdziernika [sic!] widzia∏am, jak Êw[iadek] Gràdowski wo∏a∏ Sobutowà, od której
chcia∏ 200 z∏ za z∏o˝enie korzystnych dla osk[ar˝o]nego zeznaƒ3. O treÊci rozmowy mó-
wi∏a mi tego samego dnia Sobutowa. Pyta∏ si´ mnie Gràdowski, która to jest Sobutowa.

Sulewski Czes∏aw
Przy paleniu ˚ydów nie by∏em, gdy˝ by∏em w domu. Sobuta pracowa∏ przez 2 tygo-

dnie w magistracie na poczàtku bytnoÊci Niemców. Nie pami´tam, czy w czasie palenia
˚ydów pracowa∏ on w magistracie. Sobuta mia∏ opini´ bardzo dobrà. Nie s∏ysza∏em, by
osk[ar˝o]ny bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów. MieszkaliÊmy w jednym domu i stàd
znam go bardzo dobrze. By∏ w Jedwabnem ˚yd, który zosta∏ zabity przy wejÊciu Niem-
ców, lecz kiedy, tego nie mog´ ustaliç. Gràdowskiego znam i stwierdzam, ˝e nie by∏o
go w Jedwabnem, gdy˝ nie ocala∏by jako ˚yd z tego pogromu. ˚ydzi, którzy uciekli
z rynku, mogli si´ ukrywaç, lecz pod tym warunkiem, gdy do ˚ydów nie byli podobni.
Przed spaleniem ˚ydów mieszka∏em od osk[ar˝o]nego w odleg∏oÊci 200 m. Po spaleniu
˚ydów zamieszka∏em razem z osk[ar˝o]nym.

Chrzanowski Józef
Nie pami´tam, by w dniu palenia ˚ydów Sobuta by∏ u mnie i prosi∏ o pozwolenie na

spalenie ˚ydów w mej stodole. Mam s∏abà pami´ç, bo w 1950 r. chorowa∏em na tyfus.
Prokurator wnosi o odczytanie zeznaƒ Êwiadka z∏o˝onych w Êledztwie (karta 60

i 58), co te˝ ujawniono.
Sielawa Stanis∏awa
Nic w sprawie Sobuty nie wiem.
pTarnacki Feliksp – Widzia∏em Sobut´, jak wchodzi∏ do magistratu w tym dniu, gdy

palono ˚ydów. WÊród ludzi pilnujàcych ˚ydów nie widzia∏em Sobuty.
Lusiƒski Franciszek
Spalenia ˚ydów nie widzia∏em, gdy˝ by∏em w odleg∏oÊci 2 km od miasta. Nie s∏ysza-

∏em, by Sobuta bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów. By∏ on bardzo dobrym cz∏owiekiem.

p–p Wpisane po skreÊlonym Grabowski Adam.
3 Jak wynika z zeznaƒ Stanis∏awy Sobuty i Rozalii Âleszyƒskiej, do tego incydentu dosz∏o 6 XI 1953 r. W tym
terminie zosta∏a pierwotnie wyznaczona rozprawa g∏ówna, która jednak si´ nie odby∏a, zapewne z powodu
niestawienia si´ wszystkich Êwiadków. W spisie Êwiadków, którym wyp∏acono wówczas zwrot kosztów podró-
˝y do ¸om˝y (AIPN, SWB, 145, k. 142), Anna Lendzioszek nie zosta∏a wymieniona.
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Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka z∏o˝one w dochodzeniu na karcie 84.
Âwiadek stwierdza, ˝e nie s∏ysza∏ od ludzi, by Sobuta mordowa∏ ˚ydów.
Mariak Józef
W sprawie nic nie wiem, gdy˝ w tym czasie by∏em nieobecny. O spaleniu ˚ydów

s∏ysza∏em, lecz nie s∏ysza∏em, by Sobuta bra∏ udzia∏ w tych morderstwach.
Grabowski Adam
Podczas palenia ˚ydów nie by∏em w Jedwabnem i nic nie widzia∏em. Osk[ar˝o]ny

by∏ b[ardzo] porzàdnym cz∏owiekiem. Dwa lata temu s∏ysza∏em od ˚ydów, ˝e jakiÊ
Sobuta (nie podawali imienia) bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów. Niedaleko Jedwab-
nego, w Dobrzyja∏owie, zna∏em innego Sobut´ – rolnika.

Kotowski Zygmunt
Znam Sobut´ jako uczciwego cz∏owieka. Nie s∏ysza∏em, by osk[ar˝o]ny mordowa∏

˚ydów. Niemcy wywieêli Sobut´ do obozu koncentracyjnego.
¸ojewski W∏adys∏aw
Znam Sobut´. Nie s∏ysza∏em, by Sobuta bra∏ tam udzia∏ w paleniu ˚ydów. Sobuta

nie ˝y∏ dobrze z Niemcami. By∏ on uczciwym cz∏owiekiem.
Górski Antoni
Znam Sobut´. W naszej wsi Sobuta by∏ 2–3 tygodnie w tym czasie, gdy by∏y dzia∏a-

nia wojenne. O spaleniu ˚ydów nie s∏ysza∏em. Nie wiem, o jakiej porze by∏y dzia∏ania
wojenne, i nie wiem, w jakiej porze by∏ w naszej wsi Sobuta.

Górska Boles∏awa
Obroƒca zrzeka si´ jej zeznaƒ.
Soko∏owska Natalia
W dniu palenia ˚ydów widzia∏am, jak Sobuta szed∏ na ∏àki poiç konia. By∏o to

o godz. 11 lub 12.
Wàdo∏owski Julian
W czasie palenia ˚ydów by∏em poza Jedwabnem.
Âleszyƒska Rozalia
Znam Sobut´. W dniu palenia ˚ydów by∏am poza Jedwabnem. Nie s∏ysza∏am, by

ludzie posàdzali Sobut´ o mordowanie ˚ydów. Niemcy zabrali go do obozu. By∏ on
b[ardzo] porzàdnym cz∏owiekiem. Dnia 6 XI Êw[iadka] Gràdowskiego widzia∏am, jak
rozmawia∏ on z Sobutowà, i mówi∏a mi ona, ˝e Gràdowski chcia∏ pieni´dzy za z∏o˝enie
korzystnych zeznaƒ.

Tor˝ewik Sabina
Odebrano przyrzeczenie. Sobuta mieszka∏ u nas w czasie, gdy spalono ˚ydów.

Sobuta by∏ w tym czasie w domu, gdy zauwa˝ono dym palonych ˚ydów. Krawiecki
zosta∏ zamordowany przed spaleniem ˚ydów, lecz nie wiem przez kogo. Sobuta mia∏
wóz, lecz nie pami´tam, czy mia∏ konia. Nie wiem, czy Sobuta wychodzi∏ tego dnia
z domu.

Danowski Stanis∏aw
Z∏o˝y∏ przyrzeczenie. By∏em pracownikiem GS w Jedwabnem. Jestem aresztowany

za nadu˝ycia w GS. Karany by∏em za kradzie˝. W 1950 r. mia∏em spraw´ za nadu˝ycia
i zosta∏em uniewinniony. Znam Sobut´ jeszcze sprzed wojny, gdy˝ mieszka∏em w Jed-
wabnem. Mia∏ on sklep tekstylny. Moje zeznania z∏o˝one w UB nie sà aktualne,
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qgdy˝ by∏em pod namowà St[anis∏awa] Soko∏owskiego, a ja jestem na∏ogowym alkoho-
likiem i za wódk´ zezna∏em nieprawd´.

W czasie palenia ˚ydów nie by∏o mnie w Jedwabnemq, gdy˝ ukrywa∏em si´ przed
Niemcami, gdy˝ by∏em posàdzony o komunizm. Po wyjÊciu wojsk sowieckich zaczà∏em
od razu ukrywaç si´, gdy˝ by∏em przy sowieckiej milicji.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka ze Êledztwa na karcie 1, 54, 78.
Âwiadek dalej zeznaje:
˚e Soko∏owski namówi∏ mnie do z∏o˝enia fa∏szywych zeznaƒ. Badano mnie, gdy

by∏em w stanie nietrzeêwym. U prokuratora z∏o˝y∏em zeznania analogicznie jak w UB.
Âwiadomie zezna∏em nieprawd´. Uleg∏em namowom Soko∏owskiego, gdy˝ jestem na-
∏ogowym pijakiem. Soko∏owski namawia∏ mnie w 1952 r. do z∏o˝enia fa∏szywych ze-
znaƒ. U prokuratora by∏em badany w stanie podpitym i za to mog´ ja odpowiadaç, lecz
nies∏usznie nie mog´ oskar˝aç Sobuty.

Prokurator wnosi o konfrontacj´ Êw[iadka] Danowskiego Stanis∏awa ze Êw[iad-
kiem] Soko∏owskim Stanis∏awem.

Soko∏owski, uprzedzony o prawie odmowy na pytanie, zezna∏, ˝e Danowskiego nie
namawia∏ do sk∏adania fa∏szywych zeznaƒ. Danowski mÊci si´ na mnie, gdy˝ by∏ aresz-
towany w moim mieszkaniu.

WiÊniewski W∏adys∏aw
Nie widzia∏em Sobuty w dniu palenia ˚ydów. Sobuta kierowa∏ mnie czasem do

sklepu ˝ydowskiego (przed wojnà)r.
Kowalska Helena
Danowski Stanis∏aw podczas likwidacji ˚ydów ukrywa∏ si´ i siedzia∏ w chlewku,

wi´c nic nie móg∏ widzieç.
Prokurator wnosi o odczytanie zeznaƒ nieobecnego Ramotowskiego Boles∏awa

i o wezwanie telefonicznie Êw[iadka] Supiƒskiej Marianny.
Obrona nie oponuje odnoÊnie [do] odczytania zeznaƒ Êwiadka Ramotowskiego

Boles∏awa.
Âw[iadek] Chrzanowski oÊwiadcza, ˝e Supiƒska Marianna od dawna jest Êmiertel-

nie chora.
Wobec tego prokurator wnosi o odczytanie zeznaƒ Supiƒskiej Marianny.
Obroƒcy nie oponujà.
Sàd postanowi∏ telefonicznie sprawdziç stan zdrowia Supiƒskiej i natychmiast spro-

wadziç jà w charakterze Êwiadka, w przypadku gdy stan jej zdrowia na to pozwoli.
Po zasi´gni´ciu informacji telefonicznej z posterunku MO w Jedwabnem stwierdzo-

no, ˝e Êw[iadek] Supiƒska Marianna jest ob∏o˝nie chora, na co sporzàdzono odr´bnà
notatk´ s∏u˝bowà do∏àczonà do akt sprawy4.

Sàd zgodnie z wnioskiem prokuratora odczyta∏ zeznania Êw[iadka] Ramotowskiego
Boles∏awa (k. 42) i Supiƒskiej Marianny (k. 56).

q–q W oryginale fragment zaznaczono na marginesie – o∏ówkiem – pionowà linià i postawiono znak zapytania.
r Na koƒcu zdania dopisany o∏ówkiem du˝y znak zapytania.
4 Wspomniana notatka brzmi nast´pujàco: „Na podstawie postanowienia Sàdu z dnia 11 XII [19]53 r. w spra-
wie K 129/53 aplikant sàdowy M´drzecki Ryszard przeprowadzi∏ w dniu 11 XII 19[53] r. o godzinie 16 rozmo-
w´ telefonicznà z posterunkiem MO w Jedwabnem i ustali∏, ˝e Supiƒska Maria, c. Antoniego, zam. w Jedwab-
nem przy ul. Przestrzelskiej, jest od paru tygodni ob∏o˝nie chora i wyjazd jej na rozpraw´ sàdowà w dniu
11 XII [19]53 r. jest ca∏kowicie wykluczony i zachodzi mo˝liwoÊç rych∏ej Êmierci” (AIPN, SWB, 145, k. 91).
Marianna Supiƒska zmar∏a w 1956 r.
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Obrona zrzeka si´ Êwiadków powo∏anych przez nich, a nieobecnych.
Sàd odczyta∏: wyciàg z protoko∏u rozprawy (karta Êledztwa nr 63) z dnia 16 maja

1949 r., dotyczàcy zeznania Józefa Chrzanowskiego; protokó∏ przes∏uchania podejrza-
nego Chrzanowskiego Józefa z dnia 11 I 1949 r. (k. 61); protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Józefa Chrzanowskiego z dnia 15 I 1949 r. (karta 62)5; nadto Sàd ujawni∏ szkic
orientacyjny na karcie 676, orzeczenie Komisji Specjalnej [do Walki z Nadu˝yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym] w ¸odzi na karcie 507 oraz da∏ charakterystyk´ oskar-
˝onego na karcie 778.

Na zapytanie przewodniczàcego – strony oÊwiadczy∏y, ˝e nie ˝àdajà uzupe∏nienia
przewodu sàdowego.

Przewodniczàcy og∏osi∏, ˝e przewód sàdowy jest zamkni´ty, po czym udzieli∏ g∏osu
stronom:

Oskar˝yciel wnosi o wymierzenie kary przewidzianej w ustawie. [s]
Obroƒcy wnoszà o uniewinnienie oskar˝onego.
Oskar˝ony w ostatnim s∏owie prosi o uniewinnienie.
Sàd uda∏ si´ na narad´. Po powrocie do sali przewodniczàcy og∏osi∏ publicznie spo-

rzàdzonà na piÊmie sentencj´ wyroku twraz z uzasadnieniemt i wskaza∏ stronom sposób
i termin odwo∏ania. Co do Êrodków zapobiegajàcych – Sàd postanawia: zastosowany
wobec oskar˝onego areszt tymczasowy uchyliçu.

Rozpraw´ zamkni´to o godz. 21 min. 15.

Przewodniczàcy Protokolantv

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 92–99, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

s WykreÊlona rubryka Powód cywilny.
t–t Wpisane na wydrukowanym w formularzu oraz przytoczy∏ ustnie najwa˝niejsze powody wyroku.
u Poni˝ej odr´czna adnotacja Kwituj´ odbiór nakazu zwolnienia. ¸om˝a, dn. 11 XII [19]53 r. i podpis Jarmu-
∏owicz, kpr. Mimo uchylenia tymczasowego aresztu Józef Sobuta nie móg∏ wyjÊç na wolnoÊç, poniewa˝ odbywa∏
kar´ orzeczonà przez Komisj´ Specjalnà do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 
v Poni˝ej podpisy s´dziego przewodniczàcego i protokolanta.
5 Nie publikuje si´ odpisów zeznaƒ Józefa Chrzanowskiego znajdujàcych si´ w aktach sprawy (k. 244–247).
Oryginalne zeznania Józefa Chrzanowskiego z∏o˝one 11 i 15 I 1949 r. oraz na rozprawie g∏ównej 16 V 1949 r.
(VII, dok. nr 19, 30 i 110).
6 VIII, dok. nr 31.
7 Nie publikuje si´ odpisu orzeczenia znajdujàcego si´ w aktach sprawy (k. 234). 23 IV 1953 r. orzeczeniem
∏ódzkiej delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym Józefa
Sobut´ skazano na kar´ 24 miesi´cy obozu pracy oraz 3000 z∏ grzywny za to, ˝e „nak∏oni∏ obietnicà korzyÊci
majàtkowej kierownika oddzia∏u administracyjno-organizacyjnego Wydzia∏u Handlu PRN m. ¸odzi do od-
roczenia likwidacji swego sklepu, za co nast´pnie [...] przekaza∏ mu 3000 z∏”. Czyn ten zakwalifikowano
jako przest´pstwo z art. 293 w zwiàzku z art. 290 § 1 i art. 36 kk. Na podstawie amnestii z 22 XI 1952 r.
kar´ t´ zmniejszono o po∏ow´, tj. do 12 miesi´cy obozu pracy i 1500 z∏ grzywny (z zaliczeniem tymczasowe-
go aresztowania od 6 III 1953 r.).
8 VIII, dok. nr 39.
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Nr 46

1953 grudzieƒ 11, ¸om˝a – Wyrok Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku w sprawie Józefa
Sobuty

Sygn. akt K 129/53
Sentencja wyroku 

w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Dnia 11 grudnia 1953 r.

Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku w Wydziale IV Karnym w sk∏adzie nast´pujàcym:
Przewodniczàcy: s´dzia S[àdu] W[ojewódzkiego] Antoni Ma∏ecki, [a]
¸awnicy: Hempel Janina i Duchnowska Stanis∏awa,
Protokolant: apl[ikant] sàd[owy] M´drzecki Ryszard,
w obecnoÊci prokuratora Tarwida,
rozpoznawszy dn. 11 grudnia 1953 r. spraw´ Józefa Sobuty, urodz[onego] 10 XII

1895 w Bia∏aszewieb, syna Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewicz, oskar˝onego o to,
˝e w lipcu 1941 r. w Jedwabnem, powiatu ∏om˝yƒskiego, idàc na r´k´ w∏adzy paƒstwa
niemieckiego, wzià∏ udzia∏ wraz z innymi w dokonaniu spalenia oko∏o tysiàca osób
narodowoÊci ˝ydowskiej przez konwojowanie do miejsca stracenia grupy ˚ydów, a na-
st´pnie zap´dzenie tej grupy do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, w której zostali oni
spaleni,

to jest o przest´pstwo przewidziane w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´ca-
nia si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców narodu polskiego,

orzek∏:

Józefa Sobut´ od zarzutu dokonania opisanego przest´pstwa uniewinniç; kosztami
post´powania obcià˝yç Skarb Paƒstwa.

Uzasadnienie

Sàd Wojewódzki po rozpoznaniu wyjaÊnieƒ oskar˝onego, zeznaƒ Êwiadków i ujaw-
nionych dokumentów zwa˝y∏ jak poni˝ej:

Oskar˝ony twierdzi, ˝e ˝adnego udzia∏u w zajÊciu krytycznym nie bra∏ i nie pami´-
ta, czy wtedy by∏ w Jedwabnem, czy na wsi, poniewa˝ w czasie frontu i poczàtku oku-
pacji by∏ przez jakiÊ czas na wsi. Âwiadek obrony Antoni Górski zezna∏, ˝e w okresie
frontu oskar˝ony by∏ u niego na wsi, lecz nie mo˝e okreÊliç, w jakim to by∏o czasie.

Ci´˝ar dowodów w sprawie obraca si´ wokó∏ Êwiadków Soko∏owskiego Juliana, Sta-
nis∏awa Danowskiego, Józefa Chrzanowskiego, Mariannyc Supiƒskiej i Józefa Gràdow-
skiego. Dlatego zeznania tych Êwiadków nale˝y omówiç szczegó∏owo. Âwiadek Julian

a WykreÊlona rubryka S´dziowie.
b W oryginale b∏´dnie Bia∏oszczewie.
c W oryginale tu i dalej Marii.
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Soko∏owski na rozprawie zezna∏, ˝e nie zna∏ Sobuty i nie widzia∏, aby bra∏ on udzia∏
w akcji przeciwko ˚ydom w lipcu 1941 r., gdy˝ wówczas [Êwiadek] mia∏ zaledwie 9 lat,
i pami´ta tylko, jak sta∏ na ulicy Przestrzelskiej, a wówczas ˚ydzi nieÊli cz´Êci pomni-
ka, przechodzàc ulic´ w poprzek. Innych momentów z tego zajÊcia nie przypomina
sobie. Osk[ar˝onego] Sobut´ pozna∏ dopiero póêniej, w okresie, gdy mia∏ on sklep.
Âwiadek zeznaje, ˝e by∏ badany przez Informacj´ w wojsku i w Urz´dzie Bezpieczeƒ-
stwa w ¸om˝y, i u prokuratora, i nie zeznawa∏, aby widzia∏ Sobut´ w akcji. Poniewa˝
Êwiadek ten by∏ ma∏ym ch∏opcem, móg∏ przeto nie znaç Sobuty i nie widzieç zajÊcia
w rozmiarach wi´kszych od podanych na dzisiejszej sprawie, tym wi´cej ˝e spalenie
˚ydów odby∏o [si´] w stodole na peryferiach miasta (karta 67). Z∏o˝one dzisiaj zezna-
nie przez tego Êwiadka odznacza si´ prostotà i zas∏uguje na wiar´.

Âwiadek Stanis∏aw Danowski zezna∏ na rozprawie, ˝e osk[ar˝onego] Sobuty w akcji
likwidacji ˚ydów w Jedwabnem nie widzia∏, gdy˝ w tym czasie ukrywa∏ si´. Na rozpra-
wie odwo∏a∏ on ca∏kowicie swoje zeznania z∏o˝one w Êledztwie, oÊwiadczajàc, ˝e nie
mo˝e oskar˝aç niewinnego cz∏owieka i gotów jest ponieÊç konsekwencje karne za fa∏-
szywe zeznania. Doda∏ przy tym, ˝e jest on na∏ogowym alkoholikiem i zrobi∏ to za wód-
k´ za namowà Stanis∏awa Soko∏owskiego. Wiadomo jest, ˝e Êwiadek Danowski jest
cz∏owiekiem o niskiej moralnoÊci, bowiem by∏ on karany za kradzie˝, za nadu˝ycie s∏u˝-
bowe, poza tym mia∏ spraw´ za nadu˝ycie s∏u˝bowe, z której zosta∏ uniewinniony, ˝e
obecnie jest aresztowany pod zarzutem dopuszczenia si´ nadu˝yç w GS. Poniewa˝
Êw[iadek] Danowski mia∏ ciàgle sprawy karne, nie jest wykluczone, i˝ oskar˝ajàc fa∏szy-
wie Sobut´, sàdzi∏, ˝e b´dzie mia∏o to dodatni wp∏yw na bieg jego karnych spraw. Âwia-
dek ten dzisiaj na rozprawie zeznaje w sposób zdecydowany i pewny siebie. Z tych
wzgl´dów nale˝y przyjàç za miarodajne zeznanie jego z∏o˝one przed Sàdem.

Âwiadek Chrzanowski zarówno na rozprawie, jak i w Êledztwie zezna∏, ˝e nic nie wie
o udziale Sobuty w akcji spalenia ˚ydów. Twierdzi on, ˝e zajÊcia nie pami´ta, gdy˝ prze-
chodzi∏ chorob´ tyfusu w 1950 r. Ten˝e Józef Chrzanowski badany w 1949 roku w Êledz-
twie i na rozprawie w charakterze oskar˝onego (karta 62, 63 Êledztwa) zezna∏, ˝e by∏ we-
zwany przez Sobut´ i Wasilewskiego do oddania stodo∏y i ˝e póêniej przyszli gestapowcy,
którzy równie˝ ˝àdali oddania stodo∏y, a on przeciwstawi∏ si´ ich ˝àdaniu. Józef Chrza-
nowski, b´dàc oskar˝onym, mia∏ prawo zeznawaç nieprawd´ i obcià˝aç inne osoby we
w∏asnej obronie, tym bardziej ˝e Sobuty nie by∏o w tym czasie w Jedwabnem i nieznane
by∏o jego miejsce zamieszkania. OkolicznoÊç, ˝e dzisiaj na rozprawie neguje udzia∏
Sobuty, zbija tym samym poprzednie swoje twierdzenia o udziale Sobuty w zajÊciu. Nie
jest wykluczone, ˝e jego zeznanie jest powiàzane z zeznaniem Êwiadka Supiƒskiej, jak to
podtrzymuje obrona, która zeznawa∏a na korzyÊç Chrzanowskiego, obcià˝ajàc nieznane-
go z miejsca pobytu Sobut´ Józefa. Zeznanie Êw[iadka] Supiƒskiej Marianny z∏o˝one
w Êledztwie ze wzgl´du na swojà treÊç nie wskazuje wyczerpujàco i nie daje zrozumienia,
jaka by∏a rola oskar˝onego w czasie krytycznego zajÊcia, a w szczególnoÊci nie odpowia-
da ono prawdzie w tej cz´Êci, ˝e rzekomo Sobuta i Karolak „p´dzili Chrzanowskiego”,
skoro Chrzanowski w Êledztwie i na rozprawie temu zaprzeczy∏. Zeznanie tego Êwiadka
z powodu ci´˝kiej choroby nie mog∏o byç odtworzone na rozprawie i tym wi´cej nie bu-
dzi ono przekonania co do prawdziwoÊci i mocy dowodowej.

Âwiadek Józef Gràdowski zeznawa∏ w sprawie, ˝e widzia∏ naocznie, jak Sobuta
w czasie krytycznym by∏ na rynku jednym z pilnujàcych zgromadzonych ˚ydów, i ˝e
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trzyma∏ w r´ku kij, i ˝e po tym Sobuta goni∏ ˚ydów do stodo∏y Âleszyƒskiego, widzia∏
równie˝, jak ˚ydzi nieÊli wtedy cz´Êci pomnika do stodo∏y Âleszyƒskiego. Zeznanie
tego Êwiadka jest wr´cz inne, ni˝ by∏o w Êledztwie (karta 29), tam bowiem stwierdzi∏
wyraênie, ˝e nie zna∏ Sobuty i nie widzia∏, aby on bra∏ udzia∏ w krytycznym zajÊciu. Na-
tomiast w Êledztwie zezna∏, ˝e jakoby s∏ysza∏ od ludzi, ˝e Sobuta bra∏ udzia∏. Momen-
tem decydujàcym w sprawie jest jego twierdzenie w Êledztwie, ˝e nie zna∏ Sobuty, gdy˝
z tego p∏ynie logiczny wniosek, i˝ jego dzisiejsze twierdzenie, ˝e Sobuta bra∏ udzia∏,
oparte jest na dowolnym tylko wnioskowaniu. Nale˝y równie˝ dpodaç w wàtpliwoÊçd,
czy Êw[iadek] Gràdowski by∏ obecny w liczbie zgromadzonych ˚ydów na rynku, gdy˝
wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, aby nieznany Polak wyprowadzi∏ go z ca∏à rodzinà
spod stra˝y. Jest charakterystyczne w sprawie, i˝ Êw[iadek] Gràdowski na wyraêne py-
tanie Sàdu nie umia∏ daç odpowiedzi i wskazaç nazwiska tej osoby, która go wyprowa-
dzi∏a. PodkreÊliç równie˝ nale˝y w odniesieniu do tego Êwiadka to, co powiedzieli
o nim Êwiadkowie Lendzioszek Anna, Âleszyƒska Rozalia i Sobuta Stanis∏awa, ˝e Êwia-
dek chcia∏ 200 z∏ za zeznanie korzystne dla oskar˝onego od jego ˝ony Sobutowej
Stanis∏awy. Wszystko powy˝sze czyni niewiarygodnym dzisiejsze zeznanie Êw[iadka]
Gràdowskiego, przeto zeznania tego nie móg∏ Sàd przyjàç za podstaw´ do ustalenia wi-
ny oskar˝onego.

Nale˝y wspomnieç o zeznaniu Êwiadka Ramotowskiego ze Êledztwa, ˝e zeznanie to
nie wnosi do sprawy nic istotnego, choçby okaza∏a si´ prawdziwà okolicznoÊç, ˝e Sobu-
ta i Karolak byli w czasie akcji na rynku, skoro Êwiadek ten nie ustala ich roli w zajÊciu.

By∏o wspomniane o tym, ˝e Sobuta pracowa∏ w magistracie (Êw[iadek] Czes∏aw
Sulewski) przez oko∏o 2 tygodnie czasu, jednak˝e nie stwierdzono, czy by∏o to w okre-
sie tragicznego zajÊcia, i aby jego rola jako pracownika mia∏a zwiàzek z powy˝szà akcjà
dnia krytycznego.

Wracajàc do zeznaƒ Êw[iadka] Gràdowskiego, wspomnieç jeszcze nale˝y o zeznaniu
Êw[iadka] Sulewskiego, wed∏ug którego niemo˝liwà by∏a ucieczka osób narodowoÊci
˝ydowskiej spod stra˝y na rynku.

Z szeregu zeznaƒ Êwiadków zarówno oskar˝enia, jak i obrony wynika, ˝e nie s∏ysze-
li oni, aby Sobuta bra∏ udzia∏ w zajÊciu, aczkolwiek ci Êwiadkowie zamieszkiwali w tej
samej miejscowoÊci. Poza tym w Êwietle zeznaƒ Êwiadków mia∏ oskar˝ony dobrà opini´.

Z tych wzgl´dów dla braku dostatecznych dowodów Sàd Wojewódzki uniewinni∏
oskar˝onegoe.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 100–102, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

d–d W oryginale poddaç pod wàtpliwoÊç.
e Poni˝ej nieczytelne podpisy s´dziego przewodniczàcego i ∏awników. Na odwrocie ostatniej karty wyroku
cz´Êciowo nieczytelne adnotacje dotyczàce przes∏ania informacji o treÊci wyroku do WUBP w Bia∏ymstoku
i Departamentu Nadzoru Sàdowego w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.
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Nr 47

1953 grudzieƒ 28, Bia∏ystok – Pismo Prokuratury Wojewódzkiej w Bia∏ymstoku do Sàdu
Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku z proÊbà o sprostowanie protoko∏u rozprawy g∏ównej
w sprawie Józefa Sobuty z 11 grudnia 1953 r.

Nr Sb 28/53a Bia∏ystok, dnia 28b grudnia 1953 r.
Warszawska 48

Do Sàdu Wojewódzkiego
w Bia∏ymstoku

Na zasadzie art. 227 § 1 kpk1 wnosz´ o sprostowanie protokó∏u rozprawy g∏ównej
w sprawie K 129/53 przeciwko Józefowi Sobucie osk[ar˝onemu] z art. 1 pkt 1 dekretu
z dnia 31 VIII 1944 r., rozpoznanej dnia 11 grudnia 1953 r. przez Sàd Wojewódzki na
sesji wyjazdowej w ¸om˝y, w sposób jak poni˝ej:

1) w protokóle nale˝y uczyniç wzmiank´, ˝e: „Stanis∏awa Sobuta, ˝ona oskar˝one-
go, obecna by∏a na sali rozpraw od poczàtku przewodu do koƒca sk∏adania zeznaƒ
przez Êwiadka Józefa Gràdowskiego. Pod koniec sk∏adania zeznaƒ przez tego Êwiadka
zosta∏a ona przez Sàd wydalona z sali za przeszkadzanie [w] sk∏adaniu zeznaƒ Józefo-
wi Gràdowskiemu. Po przes∏uchaniu jej w charakterze Êwiadka pozosta∏a ona znów na
sali, a do czasu sk∏adania zeznaƒ przez Ann´ Lendzioszek i Âleszyƒskà Rozali´ kilka-
krotnie wychodzi∏a ona z sali, za co by∏a upominana przez Sàd, by wychodzenia z sali
zaniecha∏a”;

2) w zeznaniu Czes∏awa Sulewskiego opuszczono i nie zaprotoko∏owano wypowie-
dzi Êwiadka, ˝e: „do mego mieszkania skry∏a si´ jedna ˚ydówka z dzieçmi, która uciek-
∏a z rynku, i przechowywa∏em jà przez pewien czas u siebie”.

Wiceprokurator wojewódzkic

(H[enryk] Tarwid)

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 104, orygina∏, mps.

a Powy˝ej piecz´ç prostokàtna Prokuratura Wojewódzka w Bia∏ymstoku. Poni˝ej odr´czna adnotacja Zarzà-
dzenie. Dnia 13 stycznia 1954 r. przewodniczàcy s´dzia A[ntoni] Ma∏ecki po przes∏uchaniu protokolanta
postanowi∏ sprostowaç protokó∏ rozprawy z 11 XII 1953 r. zgodnie z wnioskiem prokuratora oraz podpisy
s´dziego przewodniczàcego i protokolanta.
b Dzieƒ miesiàca wpisany odr´cznie.
c Poni˝ej nieczytelny podpis.
1 Art. 227 kpk brzmia∏: „§ 1. Dopóki sàd, w którym protokó∏ rozprawy sporzàdzono, nie przes∏a∏ akt do
wy˝szej instancji, strony majà prawo ˝àdaç sprostowania protoko∏u, wskazujàc na nieÊcis∏oÊci lub
opuszczenia; § 2. Je˝eli przewodniczàcy i protokolant przychylà si´ do ˝àdania strony, to przewodniczàcy
zarzàdza sprostowanie protoko∏u; w przeciwnym razie ˝àdanie sprostowania protoko∏u rozpoznaje na
posiedzeniu niejawnym sàd, orzekajàcy w danej sprawie, po wys∏uchaniu protokolant”.



798

Nr 48

1954 luty 22, Warszawa – Wyrok Sàdu Najwy˝szego w sprawie rewizyjnej Józefa Sobuty

Odpis
Nr II K 62/54

Wyrok
w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Dn. 22 lutego 1954 r.

Sàd Najwy˝szy w Warszawie na posiedzeniu jawnym w sk∏adzie nast´pujàcym:
Przewodniczàcy s´dzia SN G[ustaw] Auscaler (sprawozdawca),
S´dziowie SN S[tanis∏aw] Dàbrowski, M[arian] Budzianowski,
Protokolant I. Gruszecka
przy udziale Prokuratora Gen[eralnej] Prok[uratury] Z. Pyrzakowskiego,
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 1954 r. sprawy Józefa Sobuty, osk[ar˝onego]

z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r., z powodu rewizji za∏o˝onej przez prokura-
tora [wojewódzkiego] od wyroku Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku z dnia 11 grud-
nia 1953 r., sygn. K 129/531, na podstawie art. 375, 383 pkt 3, 388 kpk2 uchyla zaskar˝o-
ny wyrok i spraw´ przekazuje temu˝ Sàdowi do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku z dnia 11 grudnia 1953 r. Józef
Sobuta uniewinniony zosta∏ od zarzutu pope∏nienia przest´pstwa z art. 1 pkt 1 dekre-
tu z dnia 31 VIII 1944 r., które mia∏ pope∏niç przez to, ˝e w lipcu 1941 r. w Jedwabnem,
powiatu ∏om˝yƒskiego, idàc na r´k´ w∏adzy paƒstwa niemieckiego, wzià∏ udzia∏ wraz
z innymi w dokonaniu spalenia oko∏o tysiàca osób narodowoÊci ˝ydowskiej przez kon-
wojowanie do miejsca stracenia grupy ˚ydów, a nast´pnie zap´dzenie tej grupy do sto-
do∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, w której zostali oni spaleni.

Wyrok ten zaskar˝y∏ rewizjà prokurator wojewódzki. Rewizja prokuratora, wnoszàc
o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zarzuca obraz´
art. 320, 339 § 1 lit. a kpk i art. 8 i 5 kpk oraz b∏´dnà ocen´ okolicznoÊci faktycznych,
czego Sàd dopuÊci∏ si´ przez nienale˝ytà ocen´ zeznaƒ Êwiadków Danowskiegoa

(w zwiàzku z zeznaniami Stanis∏awa Soko∏owskiego), Juliana Soko∏owskiego, Chrza-
nowskiego, Lendzioszek, Âleszyƒskiej, Supiƒskiej, pomini´cie zeznaƒ Sulewskiego, 
Ramotowskiego, Tor˝ewik, Soko∏owskiej oraz przez niezwrócenie uwagi na to, ˝e Sta-
nis∏awa Sobuta by∏a obecna na sali podczas sk∏adania zeznaƒ przez Êw[iadka] Gràdow-
skiego, a w koƒcu przez niesprawdzenie drogà zadania stosownego pytania Êw[iadko-
wi] Gràdowskiemu, jak nazywa∏ si´ ów znajomy, który go uratowa∏.

a W tekÊcie b∏´dnie Domaƒskiego.
1 Prokuratura Wojewódzka wnios∏a rewizj´ od wyroku Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku 28 XII 1953 r.
Akta sprawy przes∏ano do Sàdu Najwy˝szego 13 I 1954 r.
2 Przytoczone przepisy kpk stanowi∏y podstaw´ prawnà orzekania w post´powaniu rewizyjnym.
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Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje.
Rewizja prokuratora jest zasadna. Uzasadnienie wyroku w tej sprawie nie rozstrzy-

ga szeregu rodzàcych si´ wàtpliwoÊci, nie pozwala wi´c stwierdziç, jak Sàd oceni∏ sze-
reg dowodów, które w sprawie niniejszej – zawik∏anej i budzàcej szczególne wàtpliwo-
Êci, winny byç rozwa˝one w sposób szczególnie pe∏ny i wszechstronny.

Przy ocenie zeznaƒ Êw[iadka] Stanis∏awa Danowskiego Sàd pominà∏ zeznanie
Êw[iadka] Stanis∏awa Soko∏owskiego. Wed∏ug zeznania Stanis∏awa Danowskiego z∏o˝o-
nego na rozprawie przed Sàdem, Soko∏owskiemu jakoby zale˝a∏o na obcià˝aniu oskar-
˝onego Sobuty i w tym celu mia∏ on nak∏oniç Danowskiego do fa∏szywych zeznaƒ w to-
ku Êledztwa, co osiàgnà∏ przez postawienie Danowskiemu wódki. Tymczasem Stanis∏aw
Soko∏owski nie obcià˝y∏ zupe∏nie oskar˝onego, zezna∏, i˝ nie nak∏ania∏ Danowskiego
do fa∏szywych zeznaƒ, oraz wyjaÊni∏, ˝e Danowski za nadu˝ycia s∏u˝bowe aresztowany
zosta∏ w jego mieszkaniu, stàd te˝ Danowski czuje do niego z∏oÊç za rzekome wskaza-
nie MO jego miejsca pobytu.

W tych warunkach pe∏ne danie wiary zeznaniom Êw[iadka] Danowskiego na rozpra-
wie nie jest – bez omówieniab wskazanej kwestii – dostatecznie uzasadnione. Nie wyja-
Êni∏ dalej Sàd dostatecznie przekonywajàco, dlaczego da∏ wiar´ zeznaniom Êw[iadka]
Juliana Soko∏owskiego na rozprawie, a odmówi∏ jejc zeznaniom jego ze Êledztwa, sko-
ro Êwiadek w ˝aden logiczny sposób nie wyjaÊni∏, dlaczego w Êledztwie zeznawa∏ od-
miennie, zeznania odwo∏ane sk∏adane by∏y obszernie i logicznie, i to wobec oficera In-
formacji [Wojskowej], jak i prokuratora, a powo∏anie si´ wy∏àcznie na „prostot´”
zeznaƒ tego Êwiadka na rozprawie jako na podstaw´ ich wiarygodnoÊci jest oczywiÊcie
niewystarczajàce. Dokonujàc oceny zeznaƒ Êwiadka Józefa Gràdowskiego, Sàd pomi-
nà∏ t´ cz´Êç zeznania Êw[iadka] Czes∏awa Sulewskiego, w którym podaje on, ˝e znane
mu sà wypadki, ˝e ˚ydzi zegnani na rynek przed ich spaleniem zdo∏ali uciec z rynku
i nawet on sam ukry∏ jednà ˚ydówk´, która uciek∏a z rynku. Ten fakt Êwiadczy∏by, ˝e
i ocalenie Êw[iadka] Gràdowskiego by∏o ca∏kowicie mo˝liwe. JeÊli jednak Sàd mia∏
w dalszym ciàgu co do tego wàtpliwoÊci, móg∏ zapytaç Gràdowskiego o nazwisko i miej-
sce zamieszkania jego znajomego, który go uratowa∏, by w drodze przes∏uchania tego
osobnika sprawdziç, czy okolicznoÊç podana przez Gràdowskiego odpowiada rzeczywi-
stoÊci. Sàd jednak, nie dociekajàc prawdy [d], tego nie uczyni∏, a majàc jak widaç wàt-
pliwoÊci, zadowoli∏ si´ stwierdzeniem, ˝e obecnoÊç Gràdowskiego na rynku i jego oca-
lenie jest ma∏o prawdopodobne. Sàd w uzasadnieniu wyroku podkreÊli∏, ˝e Gràdowski
na pytanie Sàdu nie móg∏ wskazaç nazwiska osoby, która go uprowadzi∏a z rynku.
Stwierdziç jednak nale˝y, ˝e pytania takiego [Sàd] nie zadawa∏.

JeÊli chodzi o kwesti´, i˝ Gràdowski mia∏ ˝àdaç 200 z∏ od Sobutowej za zeznanie ko-
rzystne dla oskar˝onego, to nale˝y podkreÊliç, ˝e Sàd przyjà∏ w uzasadnieniu wyroku,
i˝ o tym wiedzà Lendzioszek i Âleszyƒska, podczas gdy z zeznaƒ ich wynika jedynie, ˝e
s∏ysza∏y o tym od Sobutowej. Ponadto nale˝y mieç na uwadze, ˝e ˝ona oskar˝onego
obecna by∏a na sali rozpraw od poczàtku przewodu sàdowego do koƒca sk∏adania
zeznaƒ przez Êw[iadka] Józefa Gràdowskiego, ˝e pod koniec zeznaƒ tego Êwiadka

b Wpisane odr´cznie nad wyrazem wymazanym.
c Wpisane odr´cznie nad wierszem.
d Wyraz wymazany.
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zosta∏a ona przez Sàd wydalona z sali rozpraw za przeszkadzanie [w] sk∏adaniu zeznaƒ
Gràdowskiemu.

Âwiadek Chrzanowski Józef na rozprawie oÊwiadczy∏, i˝ nie pami´ta zdarzeƒ z 1941 r.
z powodu przebytej choroby tyfusu. Tak te˝ zeznawa∏ w toku Êledztwa. Na tej podsta-
wie odczytano jego zeznania z roku 1949/[19]50 w sprawie K 43/50 dotyczàcej innych
podejrzanych o udzia∏ w spaleniu ˚ydów w Jedwabnem (k. 60–63).

Sàd jednak˝e przyjà∏, ˝e Êw[iadek] Chrzanowski zaprzeczy∏ zeznaniom ze sprawy
K 43/50, aczkolwiek nie by∏o podstawy do takiego rozumowania. B∏´dnie ustalajàc, ˝e
Êw[iadek] J[ózef] Chrzanowski zaprzeczy∏ swoim zeznaniom z roku 1949/[19]50, Sàd
odrzuci∏ zeznania Êw[iadka] Mariannye Supiƒskiej jako nieprawdziwe. Dalej Sàd pomi-
nà∏ zeznanie Êwiadka Ramotowskiego Boles∏awa (k. 42), który zezna∏, ˝e widzia∏ razem
oskar˝onego i Karolaka – ówczesnego burmistrza Jedwabnego – krytycznego dnia na
rynku w Jedwabnem. Zeznanie to w logicznym zwiàzku z innymi zeznaniami Êwiadczy-
∏oby o tym, ˝e w czasie akcji spalenia ˚ydów oskar˝ony by∏ na rynku. O tym, ˝e oskar-
˝ony znajdowa∏ si´ w tym czasie w Jedwabnem, zeznali tak˝e Êwiadkowie obrony Tor-
˝ewik Sabina i Soko∏owska Natalia, zeznaƒ których Sàd nie wzià∏ pod uwag´. Zeznania
tych Êwiadków majà o tyle znaczenie, ˝e wskazujà na wa˝nà okolicznoÊç, i˝ oskar˝ony
istotnie znajdowa∏ si´ wówczas w Jedwabnem, czemu usi∏uje zaprzeczyç oskar˝ony,
chocia˝ poczàtkowo i sam to przyzna∏, a nawet poda∏, ˝e widzia∏ ˚ydów wyrywajàcych
traw´ na rynku oraz ˝e ktoÊ z magistratu przychodzi∏ po niego. T́  cz´Êç wyjaÊnieƒ
oskar˝onego Sàd równie˝ przy omawianiu jego zeznaƒ pominà∏.

Wszystko to [f] wskazuje na to, ˝e Sàd nie dokona∏ pe∏nej analizy dowodów, co
mog∏o [g] mieç wp∏yw na treÊç wyroku.

Z tych wzgl´dów nale˝a∏o orzec jak w sentencji.

Na oryginale w∏aÊciwe podpisy.
Za zgodnoÊç:h

Kierownik Sekretariatu SN

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 106–108, kopia, mps.

e W oryginale Marii.
f Wymazane zdaje si´ [?].
g Wyraz wymazany.
h Poni˝ej skrót wz. i nieczytelny podpis oraz piecz´ç okràg∏a Sàdu Najwy˝szego.
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Nr 49

1954 wrzesieƒ 24–25, Bia∏ystok – Protokó∏ rozprawy g∏ównej przed Sàdem Wojewódzkim
w Bia∏ymstoku w sprawie Józefa Sobuty

Sygn. akt K 78/54
Protokó∏ rozprawy g∏ównej

Dnia 24 i 25 wrzeÊnia 1954 r.

Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku. Sprawa Józefa Sobuty oskar˝onego z art. 1 § 1 kk1.

Obecni:

Przewodniczàcy: E. Binkiewicz
¸awnicy: Siemieniuk A. i [a]
Prokurator: Dàbrowski
Protokolant: G. Kryszeƒ

Wywo∏ano spraw´ o godz. 9 min. –
Rozprawa odby∏a si´ jawnie.
Na rozpraw´ stawili si´: [b] 
Oskar˝ony Józef Sobuta z wolnej stopy wraz z obroƒcami adw[okatem] Plejewskim

i adw[okatem] Gaêdziƒskim, obaj ustanowieni w sprawie.
Ze stron wezwanych na rozpraw´ nie stawili si´ [c].
Oskar˝ony poda∏ co do swej osoby (art. 74 kpk).
Imi´ i nazwisko (nadto nazwisko panieƒskie m´˝atek i wdów); imiona rodziców, miejsce uro-

dzenia, data urodzenia; miejsce rzeczywistego zamieszkania, narodowoÊç, wykszta∏cenie, zawód,
obywatelstwo, pochodzenie spo∏eczne, stan rodzinny; zaj´cie (zaj´cie rodziców u nieletnich,
m´˝a u m´˝atek); wykszta∏cenie; stan rodzinny (liczba dzieci i ich wiek), stan majàtkowy; s∏u˝ba
wojskowa; przynale˝noÊç do RKU; ordery i odznaczenia, zaopatrzenie ze Skarbu Paƒstwa, po-
przednia karalnoÊç.

Oskar˝ony Sobuta Józef, s. Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewiczd, ur. 10 XII
1895 r. w Bia∏aszewie, pow. Grajewo, zamieszka∏y m. ¸ódê, ul. M[arcelego] Nowotki [...]e,
pochodz[enie] spo∏[eczne] – robotnicze, ˝onaty (dwoje dzieci 19 i 21 lat), zawód – (tapi-
cer-rymarz), wykszta∏cenie – samouk, majàtku nie posiada. Karany przez Kom[isj´] Spe-
cjal[nà] [do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym] na 2 lata.

a Nazwiska drugiego ∏awnika nie wpisano. Jak wynika z sentencji wyroku, by∏ nim W. Zduƒczyk.
b WykreÊlone rubryki przeznaczone na nazwiska oskar˝yciela prywatnego i powoda cywilnego oraz ich pe∏no-
mocników.
c Rubryki nie wype∏niono.
d W oryginale b∏´dnie Lusiewicz.
e Opuszczono numer domu i mieszkania.
1 W rzeczywistoÊci Józef Sobuta by∏ oskar˝ony nie z art. 1 § 1 kk, lecz z art. 1 pkt 1 dekretu z 31 VIII 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´cania si´ nad ludnoÊcià
cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców narodu polskiego.
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Z wezwanych Êwiadków i bieg∏ych stawili si´ wszyscy, z wyjàtkiem: Danowskiego
Stanis∏awa, ˚yluka Mariana, Supiƒskiej Mariannyf, Górskiego Antoniego, Górskiej
Boles∏awy i Godlewskiego Wincentego.

Âwiadkowie zostali usuni´ci do osobnego pokoju. Biegli zgodnie z postanowieniem
Sàdu pozostali na sali (art. 29 kpk).

Odczytano akt oskar˝enia.
Oskar˝ony zapytany przez przewodniczàcego, czy przyznaje si´ do zarzuconego mu

czynu i jakie wyjaÊnienie chce z∏o˝yç Sàdowi, poda∏: 
Nie przyznaj´ si´ do winy i wyjaÊniam. Nie by∏em obecny przy mordowaniu ˚ydów

i nie bra∏em w tym udzia∏u. W Jedwabnem mieszka∏em od 1936 r., mia∏em sklep b∏a-
watny a˝ do wojny. W latach [19]39 do [19]41 mia∏em konia i wóz i gdy wybuch∏a woj-
na, to ucieka∏em z ca∏à rodzinà na B[ia∏y]stok, w∏aÊnie tym koniem i wozem. Póêniej,
gdy wróci∏em, to trudni∏em si´ furmaƒstwem. Nie pe∏ni∏em obowiàzków wiceburmi-
strza ani nie by∏em urz´dnikiem magistratu. Burmistrzem by∏ Karolakg. W czasie oku-
pacji prowadzi∏em warsztat rymarski. By∏em aresztowany w [19]42 czy te˝ [19]43 roku
i wywieziony do obozu, w którym by∏em do koƒca wojny. Wróci∏em do Jedwabnego, by-
∏em tam jakiÊ czas, a póêniej wyjecha∏em.

W dniu mordowania ˚ydów by∏em w domu Tor˝ewikówh, w którym mieszka∏em
przy rynku. Widzia∏em, jak na rynek najecha∏o du˝o Niemców. Nie wychodzi∏em z po-
dwórka, gospodyni zamkn´∏a furtk´, ja by∏em w mieszkaniu i od czasu do czasu wycho-
dzi∏em na podwórze, do bramy nie dochodzi∏em. Gdzie spalili ˚ydów, nie widzia∏em.
Póêniej s∏ysza∏em od ludzi, ˝e ˚ydzi zostali spaleni w Âleszyƒskiego stodole. Âleszyƒ-
skiego, w∏aÊciciela stodo∏y, w dniu tym nie widzia∏em. Chrzanowskiego ani Danowskie-
go nie znam bli˝ej. Danowski po˝ycza∏ u mnie podczas okupacji pieniàdze. Co Danow-
ski robi∏ podczas okupacji niemieckiej, nie wiem. Kontaktów z Karolakiem „prawie” ˝e
nie mia∏em, on mi dokucza∏ ˝andarmerià. Z podwórza widzia∏em du˝o ludzi na rynku,
lecz czy to byli ˚ydzi, czy Polacy, nie wiem. Po powrocie z Niemiec nie mog∏em d∏u˝ej
mieszkaç w Jedwabnem, bo partyzanci dokuczali i mia∏em ju˝ podrastajàce dzieci, któ-
re chcia∏em kszta∏ciç w wi´kszym mieÊcie. Krytycznego dnia w magistracie nie by∏em.
W Êledztwie mo˝e i mówi∏em, ˝e by∏em w magistracie.

Sàd ujawni∏ k. 52–53 akt Êledztwa2.
Mo˝e tak i by∏o, jak zeznawa∏em w Êledztwie.

n[a] p[ytanie] prokuratora

Kiedy Karolak by∏ burmistrzem, nie wiem. Nic z nim wspólnego nie mia∏em. On mi
nieraz przez z∏oÊç nakazywa∏ stawiç si´ z furmankà. Warty by∏y póêniej, ka˝dy kolejno
chodzi∏ na warty, ja chodzi∏em cz´Êciej od innych.

Widzia∏em, jak pe∏li traw´ na rynku. Co to by∏a za praca, nie wiem. To by∏o tego sa-
mego dnia, gdy likwidowano ˚ydów. Przebywa∏em na wsi Biczkii, w której si´ ukrywa-
∏em w czasie wojny. Do ochotniczej policji porzàdkowej nie nale˝a∏em. Danowski przy-

f W oryginale tu i dalej Maria.
g W oryginale b∏´dnie Kowalski.
h W oryginale b∏´dnie Tor˝eków.
i W oryginale b∏´dnie Byczki.
2 Chodzi zapewne o zeznanie Józefa Sobuty z 4 VIII 1953 r. (VIII, dok. nr 27).
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chodzi∏ czasem po˝yczaç pieniàdze, a w zamian za to czasem chodzi∏ za mnie na war-
t´, lecz póêniej przesta∏em mu po˝yczaç, bo nie mia∏em pieni´dzy.

Przewodniczàcy zarzàdzi∏ post´powanie dowodowe oraz uprzedzi∏ oskar˝onego, ˝e
wolno mu czyniç uwagi i sk∏adaç wyjaÊnienia co do ka˝dego dowodu (art. 295 kpk).

Po wezwaniu Êwiadków na sal´ przewodniczàcy uprzedzi∏ wszystkich Êwiadków i bieg-
∏ych o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania oraz przytoczy∏ treÊç art. 96 kpk.

Zapytani o imiona, nazwiska, zaj´cie, stosunek do stron, Êwiadkowie i biegli podali:

1) Danowski Stanis∏aw – nieobecny,
2) Janowski Aleksander – l. 51, obcy, roln[ik], zam. Jedwabne, n[ie]k[arany],
3) Soko∏owski Stanis∏aw – l. 45, [rolnik], niekarany, obcy,
4) Soko∏owski Julian – l. 22, ˝o∏nierz, niekarany, obcy,
5) Âliwecki Eugeniusz – l. 49, listonosz, niekarany, obcy,
6) Gràdowski Józef – l. 64, obcy, stolarz, niekarany,
7) ˚yluk Marian – l. [j], nieobecny,
8) Gerwadk Mieczys∏aw – l. 44, obcy, robot[nik], niekarany,
9) Lendzioszek Anna – l. 49, obca, gosp[odyni] dom[owa], niekarana,

10) Sulewski Czes∏aw – l. 55, obcy, robot[nik], niekarany,
11) Supiƒska Marianna – l. [l], nieobecna,
12) Chrzanowski Józef – l. 70, obcy, rol[nik], niekarany,
13) Sielawa Stanis∏awa – l. 54, obca, robot[nica], niekarana,
14) Grabowski Adam – l. 44, obcy, roln[ik], niekarany,
15) Tarnacki Feliks – l. 47, obcy, robot[nik], niekarany,
16) Lusiƒski Franciszek – l. 54, obcy, robot[nik], niekarany,
17) Mariak Józef – l. 43, obcy, rol[nik], niekarany,
18) Tor˝ewik Sabina – l. 50, obca, gosp[odyni] dom[owa], niekar[ana],
19) Âleszyƒska Rozalia – l. 51, obca, rol[niczka], niekarana,
20) Kotowski Zygmunt – l. 48, obcy, rolnik, niekarany,
21) ¸ojewski W∏adys∏aw – l. 55, obcy, rolnik, niekarany,
22) Górski Józef – l. 55, obcy, rolnik, niekarany,
23) Górski Antoni – l. [m], nieobecny,
24) Górska Boles∏awa – l. [n], nieobecna,
25) Godlewski Wincenty – nieobecny,
26) Wàdo∏owski Julian – lat 34, obcy, robot[nik], niekarany,
27) Soko∏owska Natalia – lat [o] – chora,
28) Soko∏owski Jan – lat 32, obcy, tech[nik] budowl[any], n[ie]karany,
29) WiÊniewski W∏adys∏aw – lat 43, obcy, robot[nik], [niekarany],
30) Olszewski Boles∏aw – nieobecny,
31) Irena Tor˝ewik – lat 28, obca, prac[ownik] umys∏owy, n[ie]k[arana],

j Wieku Êwiadka nie wpisano.
k W oryginale tu i dalej b∏´dnie Gerward.
l Wieku Êwiadka nie wpisano.
m Wieku Êwiadka nie wpisano.
n Wieku Êwiadka nie wpisano.
o Wieku Êwiadka nie wpisano.
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32) Kalinowski Jan – lat 40p, obcy, rolnik, karany z art. 286 [kk]3.
33) Kosakowski Feliks – lat 45, obcy, rol[nik], n[ie]karany,
34) Kowalska Helena – lat 54, kuzynka, chce zeznawaç, gosp[odyni] domowa, nie-

karana,
35) Sobuta Stanis∏awa – lat 52, ˝ona osk[ar˝onego], chce zeznawaç, niekarana.
Nast´pnie przewodniczàcy uprzedzi∏ o znaczeniu przyrzeczenia oraz odebra∏ przy-

rzeczenie zgodnie z przepisami art. 98 i 100 kpk od wszystkich Êwiadków.

Âwiadkowie zeznali:

1) Âwiadek – Aleksander Janowski:
Przed wojnà troch´ zna∏em oskar˝onego, mia∏ sklep tekstylny. Za okupacji oskar-

˝ony trudni∏ si´ rymarstwem i mia∏ sklepik. Czy by∏ burmistrzem i czy pracowa∏ w ma-
gistracie, nie wiem, poniewa˝ si´ ukrywa∏em. Widzia∏em go w budynku magistratu, lecz
czego tam zachodzi∏ – nie wiem, mo˝e wyrabia∏ jakie dokumenty. Nie zeznawa∏em
w Êledztwie, ˝e oskar˝ony pracowa∏ w magistracie. W dniu mordowania ˚ydów przeby-
wa∏em w ukryciu. Nie obserwowa∏em przebiegu likwidacji ˚ydów. Gdzie by∏ oskar˝o-
ny w krytycznym dniu – nie wiem.

na pytanie obrony
Oskar˝ony by∏ porzàdnym cz∏owiekiem. Nie s∏ysza∏em, by bra∏ on udzia∏ w likwida-

cji ˚ydów.
2) Âwiadek – Stanis∏aw Soko∏owski:
W Jedwabnem mieszka∏em od dzieciƒstwa. Oskar˝onego ma∏o zna∏em przed woj-

nà, bo by∏ przybyszem. Mia∏ sklep „∏okciowy” przed wojnà. Dnia krytycznego ukrywa-
∏em si´, poniewa˝ za Sowietów pracowa∏em w stra˝y po˝arnej i mówiono, ˝e ja komu-
nista. Dnia krytycznego nie by∏em w Jedwabnem, lecz kilka kilometrów za Jedwabnem4.
Nie s∏ysza∏em, by oskar˝ony bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów. Syn mój mia∏ wówczas
9 lat, by∏ obecny w domu. Zamieszkiwa∏em od rynku w odleg∏oÊci 2 1⁄2 km5. Syn mi w ty-
dzieƒ po tym opowiada∏, ˝e ch∏opcy pomagali ganiaç ˚ydów. Syn mi nie mówi∏, ˝e
oskar˝ony bra∏ w tym udzia∏.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka ze Êledztwa.
Ja tak nie zeznawa∏em jak w Êledztwie. Danowskiq by∏ synem robotnika, êle si´ pro-

wadzi∏. Pracowa∏ jakiÊ czas w Prez[ydium] Pow[iatowej] Rady Narodowej w ¸om˝y,
tam zosta∏ aresztowany za kradzie˝ ko˝uchów. W czasie okupacji Danowski by∏ w Jed-
wabnem poczàtkowo, potem zosta∏ wywieziony do Niemiec na roboty i by∏ tam do koƒ-
ca wojny. Przed wyjazdem do Niemiec by∏ w domu. Z Danowskim mia∏em zatargi,
poniewa˝ wyrzuca∏ mi, ˝e go wyda∏em w r´ce policji, gdy on ukrywa∏ si´ przed wykona-
niem wyroku za manko.

Z oskar˝onym Sobutà ˝y∏em w stosunkach oboj´tnych. Wódki ze St[anis∏awem]
Danowskim nie pi∏em. Kupieckiegor zna∏em przed wojnà, lecz do jakiej on partii nale-

p W oryginale poprawione z liczby 48.
q W oryginale tu i dalej b∏´dnie Domatowski.
r W oryginale b∏´dnie Krupiewskiego.
3 Przepis art. 286 kk dotyczy∏ dzia∏ania na szkod´ interesu publicznego lub prywatnego przez urz´dnika,
przez niedope∏nienie obowiàzku lub przekroczenie w∏adzy.
4 Por. VIII, dok. nr 45, przyp. 1.
5 Z zeznania syna Stanis∏awa Soko∏owskiego, Juliana, na rozprawie 11 XII 1953 r. wynika, ˝e w 1941 r.
Soko∏owscy mieszkali w Jedwabnem przy Starym Rynku, por. VIII, dok. nr 45.
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˝a∏ – nie wiem. Co znaczy skrót WKP(b) – nie wiem. Mam ukoƒczone 3 oddzia∏y szko-
∏y podstawowej.

W trybie art. 299 § 1 kpk6 Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka na kartach 3–4 akt Êledztwa.
Nie zeznawa∏em tak jak w Êledztwie, i˝ syn Julian mówi∏, ˝e oskar˝ony Sobuta bra∏

udzia∏ w paleniu ˚ydów, a mówi∏em tylko, ˝e syn mo˝e pr´dzej coÊ wiedzieç ni˝ ja, bo
by∏ w domu, a ja si´ ukrywa∏em7.

Protokó∏ w Êledztwie by∏ mi odczytywany prawdopodobnie, lecz dobrze tego nie pa-
mi´tam. Protokó∏ w Êledztwie podpisywa∏em.

3) Âwiadek – Julian Soko∏owski:
Od urodzenia zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. W 1941 r. mia∏em 9 lat. Pami´tam

dzieƒ mordowania ˚ydów. ˚ydów spalono, lecz kto to uczyni∏ – nie wiem, bo by∏em
wówczas dzieckiem. Oskar˝onego Sobut´ przypominam [sobie], ale ju˝ po paleniu
˚ydów, jak mia∏ sklep. Sprzed wojny Sobuty nie pami´tam. Kto sp´dza∏ ˚ydów do sto-
do∏y – te˝ nie wiem. Przy rozbijaniu pomnika Lenina nie by∏em obecny. By∏em prze-
s∏uchiwany dwa razy w tej sprawie, raz w wojsku, a drugi raz u prokuratora (kobiety).
Nie pami´tam, co zeznawa∏em w Êledztwie.

Wobec oÊwiadczenia Êwiadka, i˝ nie pami´ta, co zeznawa∏ w Êledztwie, Sàd ujawni∏
ca∏e zeznania Êwiadka z∏o˝one w Êledztwie.

Zdj´cia okazywanego mi przez oficera nie poznawa∏em. Nie mówi∏em, ˝e znam
tego cz∏owieka ze zdj´cia. Nie zeznawa∏em, ˝e by∏em obecny przy mordowaniu ˚ydów.

na pytanie obrony
Ja nic nie pami´tam, co si´ dzia∏o dnia krytycznego w Jedwabnem. Sobuta mia∏ ja-

kiÊ sklep, lecz jaki, nie pami´tam. Przed zeznaniem mym w Êledztwie nic mi nie mówio-
no o Sobucie, kto on i co on robi∏. Skàd si´ wzi´∏a treÊç ze Êledztwa – nie wiem.

Prokurator wnosi o przes∏anie odpisu zeznaƒ Êwiadka w dniu dzisiejszym jednostce
wojskowej celem poinformowania o zeznaniach Êwiadka na rozprawie sàdowej.

na pytanie obrony
Wiem, ˝e by∏o palenie ˚ydów, lecz nie by∏em naocznym Êwiadkiem.
Sàd za zgodà stron uznaje za odczytane zeznania Êwiadka na k. 65–66 akt Êledztwa

oraz jego zeznania z rozprawy g∏ównej [na] k. 93 akt sàdowych.
4) Âwiadek – Eugeniusz Âliwecki:
Zna∏em oskar˝onego przed wojnà, mia∏ sklep. Ja by∏em listonoszem i stàd go zna-

∏em. Za okupacji by∏em szewcem, a oskar˝ony by∏ rymarzem. Jak mordowano ˚ydów
tego dnia, nie pami´tam, bo mia∏em w domu chorà na tyfus córk´ i tym tylko by∏em za-
interesowany. Wiem, ˝e oskar˝ony mieszka∏ w domu po˝ydowskim, ale dlaczego tam
mieszka∏ – nie wiem.

5) Âwiadek – Gràdowski Józef:
Jestem ˚ydem z pochodzenia, obecnie przyjà∏em wiar´ katolickà. W Jedwabnem

by∏o wówczas pó∏tora tysiàca ˚ydów. Wygnano ˚ydów na rynek, wyganiali Niemcy

6 Art. 299 § 1 kpk brzmia∏: „Wolno odczytywaç na rozprawie protoko∏y przes∏uchania Êwiadków, sporzàdzo-
ne w Êledztwie lub na rozprawie, je˝eli Êwiadkowi nie mo˝na by∏o dor´czyç wezwania albo je˝eli Êwiadek nie
stawi∏ si´ z powodu przeszkód, nie dajàcych si´ usunàç albo zbyt trudnych do usuni´cia, albo z powodu
znacznej odleg∏oÊci miejsca pobytu, bàdê te˝ stawiwszy si´ zezna∏ inaczej ni˝ w post´powaniu poprzednim al-
bo odmówi∏ zeznaƒ, albo oÊwiadczy∏, ˝e pewnych szczegó∏ów nie pami´ta”.
7 W 1950 r., zeznajàc jako Êwiadek, Stanis∏aw Soko∏owski twierdzi∏, ˝e ukrywa∏ si´ na strychu domu, w któ-
rym mieszka∏, por. VII, dok. nr 156.
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gestapowcy – by∏o ich dwóch. Dnia krytycznego rano w magistracie by∏o posiedzenie,
zebrali si´ gospodarze i radni, uradzili, by z ka˝dej rodziny ˝ydowskiej zostawiç jednego
fachowca przy ˝yciu. W tym momencie jeden z Polaków obecnych tam powiedzia∏, „˝e
mamy dosyç swoich fachowców i wszystkich ˚ydów trzeba zniszczyç”. Te s∏owa powie-
dzia∏ zmar∏y obecnie mà˝ Âleszyƒskiej8. S∏ysza∏em to od naocznych Êwiadków, lecz na-
zwisk ich nie pami´tam. Wszystkich ˚ydów wygnali na rynek i mnie te˝. Pomnik Leni-
na pot∏ukli, ale kto t∏uk∏, nie wiem, tylko Niemcy fotografowali. ˚ydzi ten pomnik
nosili po kawa∏ku w r´ku, nosili to m´˝czyêni.

Mnie pewien dobry cz∏owiek zabra∏ z rynku i ca∏à mà rodzin´. Ten mój wybawca
pochodzi∏ ze Szczuczyna, skàd pochodzi moja ˝ona, on zna∏ mojà ˝on´, a ja go nie zna-
∏em. By∏ to m∏ody cz∏owiek, on nas ukry∏ w polu, w zbo˝u. Zabra∏ on nas z rynku pod-
czas zamieszania. Zabra∏ wraz ze mnà: ˝on´, syna i synowà, reszta mej rodziny zosta∏a
wymordowana. Ja le˝a∏em pod gnojem 2 lata i 3 miesiàce9 i ju˝ dzisiaj zupe∏nie nie
mam zdrowia. Podczas palenia ˚ydów wymkn´∏o si´ z szopy jedno ˝ydowskie dziecko,
jakiÊ Polak to zauwa˝y∏, z∏apa∏ i wrzuci∏ w ogieƒ, to by∏ taki pod∏y cz∏owiek, ja nato-
miast wzià∏em na wychowanie polskà sierot´ i chowam jak swoje, nie pomnàc krzywd
doznanych od Polaków (okazuje dokument, ˝e ma na wychowaniu polskà sierot´).
O tym wypadku z dzieckiem s∏ysza∏em od ludzi, sam nie widzia∏em.

Oskar˝ony mieszka∏ u Tor˝ewików, tam równie˝ mieszka∏ kamasznik Krawiecki10.
Mówiono, ˝e Sobuta zabi∏ tego Krawieckiego, ja tego nie widzia∏em. Nieprawdà jest to,
co mówili ludzie, ˝e ja ˝àda∏em pieni´dzy od Sobutowej za zeznania nieobcià˝ajàce
oskar˝onego. Mnie dro˝szy [jest] ból i krzywdy bliênich pomordowanych i mej rodziny
ni˝ te 200 z∏ rzekomo ˝àdane przeze mnie od Sobutowej. Skuba∏em traw´ na rynku
wraz z innymi ˚ydami, a warta chodzi∏a wko∏o. Nie widzia∏em oskar˝onego na rynku
w tym dniu, bo by∏em nachylony, skuba∏em traw´.

Sàd odczyta∏ zeznania Êwiadka z rozprawy g∏ównej Sàdu Wojew[ódzkiego].
Âwiadek dalej zeznaje: Sobuta sta∏ w tym dniu przy swoim domu z kijem w r´ku, sta∏

od strony rynku. Nie widzia∏em, by Sobuta bi∏ lub gna∏ ˚ydów. Wywnioskowa∏em, ˝e
jednak nale˝a∏ do tych, co gnali i bili ˚ydów. Mnie nie bi∏ oskar˝ony i nie gna∏. Widzia-
∏em póêniej, jak wraz z innymi gna∏ ˚ydów (ale on musia∏ gnaç). Nie trzeba go sàdziç,
bo tamci ju˝ nie wstanà. W Êledztwie nie mówi∏em o udziale Sobuty, bo ba∏em si´, wie-
dzàc, ˝e w Jedwabnem nie b´dzie mnie pilnowa∏ policjant, natomiast na rozprawie mó-
wi´, jak by∏o, bo sk∏ada∏em przyrzeczenie, i niech si´ dzieje, co chce.

na pytanie prokuratora

Z rynku oprócz mnie kilku innych si´ wyratowa∏o, lecz ci ju˝ wyjechali za granic´.
Oskar˝ony gna∏ ˚ydów przez rynek, a dalej ju˝ nie widzia∏em. Po raz pierwszy widzia-
∏em go przy domu, a po raz drugi, gdy szed∏ razem z ochronà. To, co oskar˝ony trzyma∏
w r´ku, z bliska wyglàda∏o na pa∏k´, a z daleka na kijek. Ja siedzia∏em w Êrodku rynku

8 Chodzi o Bronis∏awa Âleszyƒskiego, w∏aÊciciela stodo∏y, w której zostali spaleni jedwabieƒscy ˚ydzi.
9 Mowa o ukrywaniu si´ Józefa Gràdowskiego wraz z szeÊciorgiem innych ˚ydów w Janczewku u Antoniny
i Aleksandra Wyrzykowskich od listopada 1942 r. do stycznia 1945 r., por. V, dok. nr 11 i 14.
10 Mowa zapewne o Eliaszu Krawieckim, który wed∏ug Szmula Wasersztejna zosta∏ zamordowany 25 VI
1941 r. (por. V, dok. nr 6; VII, dok. nr 69). WczeÊniej Józef Gràdowski twierdzi∏, ˝e wydarzy∏o si´ to 8 VII
1941 r. (por. VIII, dok. nr 45).
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i skuba∏em traw´. Z rynku mo˝na poznaç, kto stoi przed domem. Nie wszystkich od
razu gnali do stodo∏y, jak wracali po reszt´ ludzi, to ju˝ mnie nie by∏o na rynku. Warta
broni nie mia∏a, do ówczesnej warty nale˝a∏o wiele ludzi, na ka˝dego ˚yda by∏o mo˝e
pi´ciu z warty. Nie by∏o takich, którzy si´ tylko gapili, kto by∏ tam, to ka˝dy pomaga∏
gnaç ˚ydów. Wko∏o rynku kr´ci∏y si´ polskie dzieci. S∏ysza∏em, jak przechodzàce chod-
nikiem dwie polskie kobiety powiedzia∏y „trzeba tak zrobiç, ˝eby Êwiadków w ogóle nie
pozosta∏o”, ja to sam s∏ysza∏em. Cicho na rynku nie by∏o. Nie mia∏em sprawy i nie by-
∏em karany.

na pytanie obrony

Jak nosili kawa∏y pomnika, to ja widzia∏em. Mnie ten dobry cz∏owiek zabra∏, jak ju˝
ponieÊli pomnik. Ja swego wybawc´ nie zna∏em, zna∏a go moja ˝ona. On nas wyprowa-
dzi∏ z rynku, doprowadzi∏ do pola i sam poszed∏. Na drugi dzieƒ meldowa∏em si´ w ma-
gistracie, by∏o takie zarzàdzenie, i ju˝ wi´cej ˚ydów nie palono, kto pozosta∏, tego ju˝
nie zniszczono. Od rynku do stodo∏y b´dzie 1⁄2 km odleg∏oÊci. Widzia∏em, jak p´dzili
z rynku w kierunku stodo∏y, a dalej ju˝ nie widzia∏em. Pomnik sta∏ na ulicy Dwornej.

6) Âwiadek – Grabowski Adam:
Oskar˝onego Sobut´ znam sprzed wojny, mia∏ sklep z materia∏ami. Ja mieszka∏em

w Jedwabnem. Za okupacji by∏em rymarzem, w czasie mordowania ˚ydów nie by∏em
w Jedwabnem, wróci∏em w tydzieƒ po mordowaniu ˚ydów. Nie wiem, czy osk[ar˝ony]
Sobuta bra∏ udzia∏ w mordowaniu ˚ydów, poniewa˝ Sobutów by∏o kilku. Mówili lu-
dzie, ˝e jakiÊ Sobuta bra∏ udzia∏ w mordowaniu, ale czy to ten – nie wiem.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka na karcie 71–73.
Oskar˝ony mia∏ dobrà opini´. By∏ wywieziony do Niemiec na roboty.
7) Âwiadek – Gerwad Mieczys∏aw:
Oskar˝onego znam sprzed wojny, mia∏ sklep tekstylny. Burmistrzem by∏ Karolak.

Kto by∏ wiceburmistrzem, nie wiem. Nie mówi∏em w Êledztwie, ˝e oskar˝ony by∏ wice-
burmistrzem. Ja kartk´ do Niemiec te˝ otrzyma∏em. Pracowa∏em w magistracie 1⁄2 roku
jako woêny. Kto sporzàdza∏ listy do Niemiec – nie wiem. Gdy ˚ydów wygnano na ry-
nek, to ja by∏em w domu i nic nie wiem. Nie s∏ysza∏em, by oskar˝ony wys∏ugiwa∏ si´
Niemcom. Sobuta zachodzi∏ do magistratu, ale co tam robi∏, nie wiem.

W tym miejscu oskar˝ony wyjaÊnia, ˝e nigdy nie pracowa∏ w magistracie.
W trybie art. 299 § 1 kpk Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka w Êledztwie na k. 33.
8) Âwiadek – Lendzioszek Anna:
Przed wojnà oskar˝ony handlowa∏. Za okupacji zajmowa∏ si´ rymarstwem. Cza-

sem coÊ robi∏ Niemcom, gdy kazali (prace rymarskie). Niemcom si´ nie wys∏ugiwa∏
osk[ar˝ony] Sobuta. Cz´stokroç pomaga∏ Polakom, mnie pomóg∏ w tym, ˝e moja kro-
wa mog∏a paÊç si´ na dworskiej ∏àce. Nic nie wiem o tym, by oskar˝ony pracowa∏
w magistracie. Na I rozprawie sàdowej s∏ysza∏am, ˝e Gràdowski rzekomo ˝àda∏ od
Sobutowej 200 z∏ za zeznania zgodne z jej ˝àdaniem, mówi∏a mi to Sobutowa11. Grà-
dowski mieszka w Jedwabnem i ma jakieÊ dziecko na wychowaniu, lecz czyje to dziec-
ko, nie wiem, ludzie mówià, ˝e to sierota. Jakà opini´ ma Gràdowski, to ja nie wiem,

11 WczeÊniej Anna Lendzioszek twierdzi∏a, ˝e by∏a naocznym Êwiadkiem tego incydentu, por. VIII, dok.
nr 45, przyp. 3.



808

pracuje on na swojej gospodarce. Jak si´ odby∏o mordowanie ˚ydów i co si´ dzia∏o
na rynku – nie wiem.

9) Âwiadek – Sulewski Czes∏aw:
Sobut´ znam sprzed wojny b[ardzo] dobrze. Po spaleniu mieszka∏em z oskar˝onym

w jednym domu. Oskar˝ony na poczàtku okupacji mieszka∏ w domu Tor˝ewika i mia∏
sklep. Po spaleniu ˚ydów przeszed∏ do domu ˝ydowskiego, kto mu na to zezwoli∏ – nie
wiem. O ile mi wiadomo, to mieszkania po˝ydowskie mo˝na by∏o zajmowaç bez pozwo-
lenia. Zna∏em oskar˝onego jako cz∏owieka porzàdnego i uczciwego. Oskar˝onemu
dobrze si´ powodzi∏o zarówno przed wojnà, jak i podczas okupacji. Nie s∏ysza∏em, by
oskar˝ony bra∏ udzia∏ w spaleniu ˚ydów. Gràdowski dnia krytycznego nie by∏ w Jed-
wabnem, bo si´ ukrywa∏ 5 km za Jedwabnem. Razem z Gràdowskim ukrywa∏o si´ jesz-
cze 5 ˚ydów, ukrywa∏ ich mój kolega. Wiem, ˝e si´ u mego kolegi ukrywa∏ Gràdowski,
ale czy dnia krytycznego tam by∏, to ja nie wiem.

10) Âwiadek – Sielawa Stanis∏awa:
Sobut´ zna∏am. Mieszka∏ w Jedwabnem, mia∏ sklep, póêniej by∏ w Jedwabnem ry-

marzem. Pami´tam fakt mordowania ˚ydów, ale jak to si´ odby∏o, nie wiem, nie inte-
resowa∏am si´ tym, bo mia∏am wówczas swoje prze˝ycia. Nie s∏ysza∏am, by ludzie êle
mówili o Sobucie. Widzia∏am, jak wozili po˝ydowskie rzeczy, ale osk[ar˝ony] sta∏ tylko
przy wozie z rzeczami, nie wiem wi´c, czy oskar˝ony nale˝a∏ do tego interesu.

Sàd wobec sprzecznoÊci zeznaƒ Êwiadka ujawni∏ k. 68–69 akt Êledztwa.
11) Âwiadek – Tarnacki Feliks:
Od urodzenia mieszkam w Jedwabnem. Nie wiem, czy Sobuta by∏ obecny przy sp´-

dzaniu ˚ydów na spalenie. Ja by∏em przy tym chwilowo, lecz póêniej uciek∏em i co si´
dalej dzia∏o, nie wiem. Zdawa∏o mi si´ wówczas, ˝e jakbym widzia∏ na rynku Sobut´,
ale nie wiem na pewno, czy to by∏ on.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka ze Êledztwa na kartach 74–75.
12) Âwiadek – Lusiƒski Franciszek:
W Jedwabnem mieszkam od 27 lat. Dobrze nie pami´tam dnia palenia ˚ydów.

By∏em wówczas w odleg∏[oÊci] 2 km od Jedwabnego. Nie wiem, czy osk[ar˝ony] Sobu-
ta bra∏ w tym udzia∏. Nic wspólnego z Sobutà nie mia∏em. Nie s∏ysza∏em, by oskar˝ony
i Karolak brali udzia∏ wspólnie w mordowaniu ˚ydów. W Êledztwie równie˝ o tym nie
mówi∏em. Ludzie coÊ tam mówili, ˝e oskar˝ony by∏ w dniu krytycznym na rynku, lecz
czego nie mówili.

Sàd ujawni∏ zeznania Êwiadka na k. 76–78 akt Êledztwa.
13) Âwiadek – Józef Mariak:
Sobut´ zna∏em, w czasie okupacji zajmowa∏ si´ on rymarstwem. Nie zauwa˝y∏em,

by oskar˝ony mia∏ konszachty z Niemcami. Nie by∏em obecny przy paleniu ˚ydów, bo
wówczas grabi∏em siano w odleg∏oÊci 2 km od Jedwabnego. Nie s∏ysza∏em, by ludzie êle
mówili o Sobucie.

14) Âwiadek – Âleszyƒska Rozalia:

na pyt[anie] obrony

Po pierwszej rozprawie sàdowej sta∏am razem z Sobutowà i Lendzioszkowà, do
Sobutowej podszed∏ Gràdowski, odwo∏a∏ jà na bok i coÊ po cichu do niej mówi∏. Roz-
mowa ta trwa∏a krótko, po powrocie Sobutowa by∏a bardzo wzburzona i powiedzia∏a
nam, ˝e Gràdowski ˝àda∏ od niej pieni´dzy, mówiàc te s∏owa do Sobutowej: „jak pani



809

Sobutowa wytrzàchnie ten woreczek, to Sobuta b´dzie usprawiedliwiony, a jak nie, to
b´dzie siedzia∏”.

Sobuta mieszka∏ u Tor˝ewika, a potem zamieszka∏ w mieszkaniu po˝ydowskim po
Szternie12. By∏ to doÊç bogaty ˚yd, nie s∏ysza∏am od nikogo, by osk[ar˝ony] Sobuta za-
garnà∏ mienie Szterna.

Gràdowski ma ˝on´, a czy ma jakie dziecko na wychowaniu – nie wiem. KiedyÊ
by∏o u niego jakieÊ dziecko, a obecnie czy jest – nie wiem.

W naszej stodole palono ˚ydów. Nikt o nasze pozwolenie nie pyta∏, czy wolno
w niej paliç ˚ydów. Mà˝ mój umar∏. O zabiciu Krawieckiego ja nic nie wiem.

15) Âwiadek – Kotowski Zygmunt:
na pyt[anie] obrony

Zna∏em Sobut´ sprzed wojny. Gdy palono ˚ydów w Jedwabnem, to ja by∏em wów-
czas w niewoli. WÊród ludzi oskar˝ony mia∏ dobrà opini´. Po powrocie z niewoli trud-
ni∏em si´ rolnictwem.

16) Âwiadek – ¸ojewski W∏adys∏aw:
na pyt[anie] obrony

Oskar˝onego Sobut´ znam. Nic z∏ego o Sobucie nie s∏ysza∏em. Mia∏ sklep. W czasie
okupacji by∏ rymarzem. Nie widzia∏em, by Sobuta mordowa∏ ˚ydów. Od ludzi równie˝ nie
s∏ysza∏em, by Sobuta bra∏ udzia∏ w mordowaniu ̊ ydów. Wi´cej w tej sprawie nic nie wiem.

17) Âwiadek – Górski Józef:
Zna∏em osk[ar˝onego] Sobut´, bo kupowa∏em u niego w sklepie. Za okupacji mia∏

oskar˝ony dobrà opini´. Nic nie wiem o tym, by mia∏ on pomagaç w paleniu ˚ydów.
Na poczàtku wojny tydzieƒ czy dwa przebywa∏ u mnie na wsi, mia∏ konia i wóz.

18) Âwiadek – Soko∏owski Jan:
W czasie okupacji mieszka∏em w Jedwabnem. W dniu krytycznym kosi∏em koniczy-

n´ i widzia∏em, jak w po∏udnie Sobuta szed∏ na pastwisko. Sobuta mia∏ konia i krow´.
Czy oskar˝ony szed∏ akurat w tym czasie, jak mordowano ˚ydów, to ja nie wiem. Ja
mia∏em wówczas 19 lat. Ja sam nie widzia∏em, jak palono ˚ydów. Ja si´ ukrywa∏em, bo
pracowa∏em u Sowietów w sowchozie i ba∏em si´ represji [ze strony] Niemców. Nie s∏y-
sza∏em, by oskar˝ony pomaga∏ mordowaç ˚ydów. Widzia∏em, jak oskar˝ony handlowa∏
z ˚ydami. Dnia krytycznego, gdy oskar˝ony szed∏ na pastwisko, to by∏o widaç dym i s∏y-
chaç by∏o j´ki palonych.

19) Âwiadek – WiÊniewski W∏adys∏aw:
Sobuta przed wojnà mia∏ sklep tekstylny i ja u niego kupowa∏em nieraz dodatki.

Wiem, ˝e oskar˝ony z ˚ydami ˝y∏ zgodnie. Nie s∏ysza∏em, by oskar˝ony pomaga∏ mor-
dowaç ˚ydów. Posàdzono tych, co ju˝ nie ˝yjà, ˝e oni pomagali mordowaç ˚ydów.

20) Âwiadek – Kalinowski Jan:
na pyt[anie] obrony

W dniu krytycznym by∏em na grobli, poi∏em konia i widzia∏em, jak bieg∏ Gràdow-
ski. Ja oskar˝onego nie znam. Nie wiem, kto mnie poda∏ do sprawy13. ˚ona oskar˝one-
go nie przychodzi∏a do mnie i nie mówi∏a, jak mam zeznawaç.

12 Por. sprawa o stwierdzenie zgonu Hersza Szterna, VI, dok. nr 10.
13 Wniosek o wezwanie Êwiadka Jana Kalinowskiego z∏o˝y∏ adwokat Aleksander Gaêdziƒski (AIPN, SWB,
145, k. 114).



21) Âwiadek – Kossakowskis Feliks:
na pyt[anie] obrony

Dnia krytycznego widzia∏em Gràdowskiego, jak szed∏ w kierunku grobli, szed∏
w kierunku od Jedwabnego, a dokàd on szed∏ – nie wiem.

22) Âwiadek – Kowalska Helena:
Danowski by∏ w ukryciu w czasie palenia ˚ydów i nic nie móg∏ widzieç, gdy˝ siedzia∏

pod chlewkiem w moim podwórku. Danowski za Sowietów pilnowa∏ porzàdku w kolej-
kach i mo˝e kogo wyrzuci∏ z kolejki, i dlatego si´ mo˝e ukrywa∏. Ca∏y dzieƒ nie obser-
wowa∏am jego pod chlewkiem. Danowski nied∏ugo si´ ukrywa∏.

23) Âwiadek – Stanis∏awa Sobuta:
Ja 6 listopada roku ubieg∏ego przyjecha∏am na spraw´14 i sta∏am w sàdzie z Len-

dzioszkowà i Âleszyƒskà, i szed∏ Gràdowski, zajrza∏ mi w twarz i zapyta∏: „czy to p[ani]
Sobuta?”. Gdy mu odpowiedzia∏am, ̋ e to ja, wówczas odwo∏a∏ mnie na bok i powiedzia∏
mi, ˝e gdy ja zgodz´ si´ na jego warunki, to on b´dzie dobrze zeznawa∏. ˚àda∏ 200 z∏.
Ja mu pieni´dzy nie da∏am. Opowiedzia∏am o tym adw[okatowi] Plejewskiemu, który
zabroni∏ mi z Gràdowskim rozmawiaç przed rozprawà. Mój mà˝ nie zabi∏ ˚yda Kra-
wieckiego, Krawiecki sam umar∏. PrzeprowadziliÊmy si´ na mieszkanie po˝ydowskie na
proÊb´ pozosta∏ego tam syna zamordowanego ˚yda, bo ten sam ba∏ si´ mieszkaç.

24) Âwiadek – Chrzanowski Józef:
W Jedwabnem mieszkam od 1926 r. Cierpi´ na zanik pami´ci. Co robi∏ Sobuta w cza-

sie okupacji, nie wiem. Pami´tam, ˝e by∏em aresztowany po wojnie, siedzia∏em w ¸om-
˝y, ale jak d∏ugo i za co, nie pami´tam. Nie pami´tam, bym by∏ podejrzewany o pomoc
w paleniu ˚ydów. Po wyjÊciu z aresztu zachorowa∏em i odtàd cierpi´ na zanik pami´ci.

Sàd wobec niepami´ci Êwiadka ujawni∏ jego zeznania z rozprawy g∏ównej i ze Êledztwa.
Nie pami´tam, bym tak zeznawa∏ w Êledztwie.
25) Âwiadek – Tor˝ewik Sabina:

na pyt[anie] obrony
Sobuta mieszka∏ w naszym domu i w dniu krytycznym by∏ na podwórku. Po spale-

niu ˚ydów przeprowadzi∏ si´ do domu po˝ydowskiego, bo tam mu by∏o wygodniej.
Jaki tam zosta∏ dobytek po˝ydowski, to ja nie wiem. Ja mu nie wymawia∏am mieszka-
nia. Gdy oskar˝ony przeprowadzi∏ si´ do Szterna, to ten jeszcze tam mieszka∏, bo nie
wszystkich ˚ydów spalono. Póêniej ˚ydów ju˝ nie palono. Kto zamordowa∏ Krawiec-
kiego, nie wiem. Przyniesiono do mnie pobitego Krawieckiego, kto go pobi∏, to ja nie
wiem, Krawiecki sam umar∏.

26) Âwiadek – Tor˝ewik Irena:
Znam Sobut´, mieszka∏ w domu moich rodziców. Mia∏am wówczas 14 lat. W dniu

palenia ˚ydów by∏am na podwórku i Sobuta te˝ by∏ na podwórku. Z podwórka nic nie
by∏o widaç. Krawieckiego [sobie] nie przypominam. Sobuta mieszka∏ u nas do koƒca.

27) Âwiadek – Wàdo∏owski Julian:
Sobuta pomóg∏ za okupacji zwolniç si´ od wyjazdu do Niemiec memu bratu. Ja si´

ukrywa∏em u Sobuty. Niemcy liczyli si´ z Sobutà, bo wykonywa∏ im prace rymarskie.
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s Kosakowski?
14 Por. VIII, dok. nr 45, przyp. 3.
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Nieobecni Êwiadkowie obrony – Górski Antoni, Górska Boles∏awat, Godlewski Win-
centy, Soko∏owska Natalia, Olszewski Boles∏aw (strony zrzekajà si´ tych Êwiadków).

Prokurator nie oponuje.
Sàd zeznania ww. Êwiadków, za zgodà stron, uzna∏ za odczytane, jak równie˝ zezna-

nia unieobecnego Êwiadkau oskar˝enia, Danowskiegov.
Strony nie ˝àdajà uzupe∏nienia przewodu sàdowego.
Na zapytanie przewodniczàcego – strony oÊwiadczy∏y, ˝e nie ˝àdajà uzupe∏nienia

przewodu sàdowego.
Przewodniczàcy og∏osi∏, ˝e przewód sàdowy jest zamkni´ty, po czym udzieli∏ g∏osu

stronom:
Oskar˝yciel wnosi o wymierzenie kary stosownie do winy.
Powód cywilnyw.
Obroƒcy proszà o uniewinnienie.
Oskar˝ony w ostatnim s∏owie prosi o uniewinnienie.
Przewodniczàcy og∏osi∏, ˝e wyrok zostanie og∏oszony dn. 25 wrzeÊnia 1954 r. o go-

dzinie 11.
Dnia 25 wrzeÊnia 1954 r. o godz. 11 w obecnoÊci stron przewodniczàcy og∏osi∏

publicznie sporzàdzony z uzasadnieniem wyrok i wskaza∏ stronom sposób i termin 
odwo∏ania.

Przewodniczàcy Protokolantx

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 158–169, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

t W oryginale b∏´dnie Natalia.
u–u W oryginale nieobecnych Êwiadków.
v W oryginale b∏´dnie Domanowskiego.
w Rubryki nie wype∏niono.
x Poni˝ej nieczytelne podpisy s´dziego przewodniczàcego i protokolanta.
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1954 wrzesieƒ 25, Bia∏ystok – Wyrok Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku w sprawie
Józefa Sobuty

Sygn. akt [K] 78/54
Sentencja wyroku

w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Dn. 25 wrzeÊnia 1954 r.

Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku w Wydziale IV Karnym w sk∏adzie nast´pujàcym:
Przewodniczàcy: E. Binkiewicz,
¸awnicy: A. Siemieniuk, W. Zduƒczyk,
Protokolant: G. Kryszeƒa

w obecnoÊci Prokuratora Dàbrowskiego,
rozpoznawszy dn. 24 wrzeÊnia 1954 r. spraw´ Sobuty Józefa, urodz[onego] 10 XII

1895 r. w Bia∏aszewieb, syna Aleksandra i Ma∏gorzaty z d. Blusiewicz, oskar˝onego o to,
˝e w lipcu 1941 r. w Jedwabnem, powiatu ∏om˝yƒskiego, idàc na r´k´ w∏adzy paƒstwa
niemieckiego, wzià∏ udzia∏ wraz z innymi w dokonaniu spalenia oko∏o tysiàca osób na-
rodowoÊci ˝ydowskiej przez konwojowanie do miejsca stracenia grupy ˚ydów, a na-
st´pnie zap´dzenie tej grupy do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, w której zostali oni
spaleni, tj. o przest´pstwo przewidziane w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´ca-
nia si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców narodu polskiego,

orzek∏:

Józefa Sobut´ od zarzutu pope∏nienia przest´pstwa opisanego w akcie oskar˝enia
uniewinniç; koszty post´powania zaliczyç na rachunek Skarbu Paƒstwac.

Uzasadnienie

Na podstawie ca∏okszta∏tu okolicznoÊci sprawy, a w szczególnoÊci wyjaÊnieƒ oskar-
˝onego Józefa Sobuty, zeznaƒ przes∏uchanych Êwiadków i ujawnionych dokumentów,
Sàd Wojewódzki zwa˝y∏ i przyjà∏ za ustalone, co nast´puje:

Oskar˝ony Józef Sobuta do winy nie przyzna∏ si´ i wyjaÊni∏, ˝e w dniu dokonanego
masowego mordu ludnoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem by∏ on w tym miasteczku, miesz-
kajàc niedaleko rynku, gdzie nastàpi∏o zgromadzenie ˚ydów, widzia∏ je, lecz poza te-
ren swego podwórza w tym czasie nie wychodzi∏. WyjaÊnienia oskar˝onego potwierdza-
jà w swych zeznaniach Êwiadkowie Sabina i Irena Tor˝ewik, w których domu on
wówczas mieszka∏.
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a W oryginale b∏´dnie Kryszel.
b W oryginale b∏´dnie Bia∏oszewie.
c Poni˝ej nieczytelne podpisy s´dziego przewodniczàcego i ∏awników.
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Zespó∏ dowodów sprzeczny w swej treÊci z twierdzeniem oskar˝onego, i˝ nie bra∏
˝adnego udzia∏u w masowej zag∏adzie ludnoÊci ˝ydowskiej Jedwabnego, sk∏ada si´ z ze-
znania Êwiadka Stanis∏awa Danowskiego, Juliana Soko∏owskiego, Józefa Gràdowskie-
go, Mariannyd Supiƒskiej i Józefa Chrzanowskiego.

Krytyczna ich analiza w powiàzaniu z szeregiem innych zeznaƒ pozwoli oceniç wa˝-
koÊç dowodów przy rozwa˝eniu zagadnienia winy.

Niewàtpliwe jest, ˝e ewentualne przyj´cie wiarygodnoÊci zeznaƒ Êwiadków Stanis∏a-
wa Danowskiego i Juliana Soko∏owskiego, okreÊlajàcych w treÊci swych zeznaƒ, z∏o˝o-
nych w toku Êledztwa, w sposób bezwzgl´dnie kategoryczny rol´ oskar˝onego Józefa
Sobuty jako jednego z inicjatorów i aktywnego wykonawcy masowego mordu ˚ydów,
prowadzi∏oby do mo˝liwoÊci ca∏kowitego przypisania mu winy pope∏nienia zarzucone-
go mu przest´pstwa. Mo˝liwoÊci powzi´cia takiego przekonania stojà na przeszkodzie
wàtpliwoÊci budzàce si´ przy ocenie sylwetek osób zeznajàcych w powiàzaniu z faktem,
i˝ obaj ci Êwiadkowie – Danowski na rozprawie w dniu 11 XII 1953 r., a Julian Soko-
∏owski zeznajàcy równie˝ na ostatniej rozprawie – kategorycznie odwo∏ali swe zezna-
nia, z∏o˝one w Êledztwie. Badanie treÊci ich zeznaƒ ze Êledztwa naprowadza na dostrze-
˝enie uderzajàcej zbie˝noÊci ich zeznaƒ dotyczàcych przebiegu faktów dotyczàcych
udzia∏u Sobuty w zarzucanym mu przest´pstwie.

Obaj oni podajà szereg szczegó∏ów w sposób identyczny, jak np. zachowanie si´
Sobuty wzgl´dem rabina i polecenie Êpiewania ˚ydom „za nas wojna, przez nas wojna”.
Nale˝y mieç na uwadze, ̋ e Êwiadek Julian Soko∏owski mia∏ w czasie rzekomego dok∏ad-
nego obserwowania omawianych zdarzeƒ poni˝ej dziewi´ciu lat, a przez to ujawnione
przez niego w Êledztwie dok∏adne uj´cie przebiegu faktów i udzia∏u w nich oskar˝one-
go po up∏ywie dwunastu lat budzi powa˝ne zastrze˝enia, i˝ pochodzi ono z w∏asnego
utrwalenia w pami´ci nieznanych zjawisk, i nasuwa nieodpartà wàtpliwoÊç i wra˝enie,
˝e uk∏ad i treÊç podanych faktów ma swe êród∏o z zewnàtrz i jest wynikiem inspiracji in-
nej osoby, oddzia∏ujàcej na Êwiadka w czasie znacznie póêniejszym od momentu nastà-
pienia omawianych zdarzeƒ. NiewyjaÊnienie przez zeznajàcego na rozprawie Juliana
Soko∏owskiego przyczyny obcià˝ania oskar˝onego w toku Êledztwa i niemo˝liwoÊç usta-
lenia obiektywnie êród∏a jego tak dok∏adnej znajomoÊci faktów odtworzonej w Êledz-
twie niezdolne jest usunàç przekonania, i˝ bogate w szczegó∏y zeznanie jego ze Êledz-
twa stoi w istotnej dysproporcji z wiekiem zeznajàcego w okresie obserwacji faktów
oraz up∏ywem czasu od niej do momentu zeznawania. W tych warunkach nale˝y raczej
daç wiar´ zeznaniu tego Êwiadka z∏o˝onemu na dzisiejszej rozprawie, i˝ zdarzeƒ roku
1941 nie pami´ta i nie umie odtworzyç roli w nich odegranej przez oskar˝onego.

Wielokrotnie karany przest´pca Stanis∏aw Danowski, alkoholik, odbywajàcy obec-
nie kar´ wi´zienia za nadu˝ycia w spó∏dzielni, przes∏uchany na rozprawie, w sposób ka-
tegoryczny zdementowa∏ prawdziwoÊç swoich zeznaƒ z∏o˝onych w toku Êledztwa, twier-
dzàc, i˝ by∏y one wynikiem namowy ze strony Êwiadka Stanis∏awa Soko∏owskiego. Sàd
zwa˝y∏, ˝e ten ostatni Êwiadek zeznajàcy w Êledztwie, i˝ syn jego rzekomo dok∏adnie zna
przebieg mordowania ˚ydów w Jedwabnem, wycofa∏ si´ na rozprawie z tego stanowi-
ska, oÊwiadczajàc, i˝ mówi∏ tylko w formie warunkowej, ˝e syn jego Julian, b´dàcy

d W oryginale tu i dalej Marii.
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wówczas na ulicy, mo˝e coÊ widzia∏, nie budzi zaufania co do swej postawy w sprawie.
Wspomniana ju˝ nadmierna zgodnoÊç zeznaƒ Êwiadków Juliana Soko∏owskiego i Sta-
nis∏awa Danowskiego w Êledztwie, upór, z jakim pierwszy z nich odmówi∏ Sàdowi
wyt∏umaczenia kraƒcowej rozbie˝noÊci jego zeznaƒ w Êledztwie i na rozprawie, i wàt-
pliwoÊç powzi´ta przez Sàd co do zdolnoÊci zaobserwowania przez niego dok∏adnie po-
danych faktów nasuwa Sàdowi przypuszczenia mo˝liwoÊci inspirowania przez Stanis∏a-
wa Soko∏owskiego obu tym Êwiadkom treÊci ich zeznaƒ z∏o˝onych w Êledztwie. Poziom
moralny Danowskiego przemawia za mo˝liwoÊcià fa∏szywego zeznania w Êledztwie,
czego nie mogà rozwiaç niezgodne w swej treÊci zeznania Stanis∏awa Soko∏owskiego
w obu stadiach post´powania.

Oceniajàc zeznanie Êwiadka Józefa Gràdowskiego, Sàd dostrzega w nich chwiej-
noÊç, brak konsekwencji i logicznego powiàzania odtwarzanych faktów. Jakkolwiek nie
ma podstawy do niedania mu wiary, ˝e by∏ on w owym tragicznym dla ludnoÊci ˝ydow-
skiej dniu na rynku, a wobec zeznania Êwiadka Czes∏awa Sulewskiego i w oparciu na
przeÊwiadczeniu, ˝e [wobec] tak znacznej i nie zorganizowanej przez silne oddzia∏y ge-
stapowskie, lecz przez t∏um zbirów akcji, ucieczka pewnej niewielkiej liczby ˚ydów
by∏a mo˝liwa, Sàd nie odmawia równie˝ Êwiadkowi Gràdowskiemu prawdziwoÊci po-
danego faktu ucieczki, chocia˝ nie umie on wskazaç osoby, która mu w tym dopomog-
∏a. Âwiadek ten, podajàcy, i˝ w owym dniu zmuszony by∏ do pielenia rynku, a nast´p-
nie uciek∏, wyprowadzony przez ˝yczliwego cz∏owieka ze Szczuczyna, nie móg∏ zdaniem
Sàdu skupiç swej uwagi na zachowaniu si´ Sobuty, zeznania jego na dzisiejszej rozpra-
wie nie ∏àczà si´ w tym wzgl´dzie w logicznà ca∏oÊç. Mówiàc poczàtkowo o tym, ˝e
osk[ar˝o]ny Sobuta sta∏ w pobli˝u swego domu w czasie gromadzenia ˚ydów na rynku,
nast´pnie dodaje, ˝e widzia∏ tylko, jak bra∏ on udzia∏ w konwojowaniu ˚ydów przez ry-
nek. Dok∏adnoÊç i pewnoÊç tych obserwacji os∏abia fakt, ˝e Êwiadek ten nic nie mówi∏
o tym w Êledztwie, a w zwiàzku z tym nasuwa si´ równie˝ wàtpliwoÊç, czy zaj´ty nada-
rzajàcà si´ sposobnoÊcià ucieczki z rynku, móg∏ skupiç uwag´ na zachowaniu si´ w tym
czasie osk[ar˝o]nego Sobuty. Nie przekonywa równie˝ Sàdu twierdzenie Êwiadka, i˝
ograniczenie si´ w wypowiedziach podyktowa∏a mu w toku Êledztwa obawa o ˝ycie,
skoro przebieg post´powania przygotowawczego zapewnia∏ jego zeznaniu w Êledztwie
utrzymanie go w tajemnicy, zeznania zaÊ na rozprawie by∏y dost´pne dla publicznoÊci. 

Zeznania ˝ony osk[ar˝one]go Stanis∏awy Sobuty oraz pochodne zeznania Êwiadków
Lendzioszek i Âleszyƒskiej, nie wnoszàc nic istotnego przy ocenie ustaleƒ Gràdowskie-
go, nie budzà zaufania co do swej obiektywnoÊci, gdy˝ trudno przypuÊciç, by czynny
jeszcze rzemieÊlnik uzale˝nia∏ treÊç swych zeznaƒ od drobnej korzyÊci majàtkowej.

Wa˝àc znaczenie dowodowe Êwiadka Józefa Chrzanowskiego, Sàd ustali∏, ˝e tak
w Êledztwie, jak i na rozprawie w sprawie niniejszej nie wniós∏ on nic obcià˝ajàcego
oskar˝onego Sobut´, badany zaÊ w charakterze oskar˝onego w sprawie z roku 1949–
–1950, mia∏ prawo bezkarnie mijaç si´ z prawdà i broniàc si´ przed odpowiedzialno-
Êcià, móg∏ obcià˝aç nieznanego mu z miejsca pobytu Sobut´.

Równie˝ zeznanie Êwiadka Marianny Supiƒskiej nie wskazuje na udzia∏ oskar˝one-
go Sobuty w dokonanym morderstwie ˚ydów. Z zeznania jej nie wynika, by fakt rzeko-
mego ˝àdania stodo∏y od Chrzanowskiego pochodzi∏ bezpoÊrednio od Sobuty, przy
czym brak jest ustalenia, by wiadomoÊç tà czerpa∏a z w∏asnych wra˝eƒ, a nie z dosz∏ej
do niej pog∏oski lub oÊwiadczenia Chrzanowskiego.
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Zeznanie Êwiadka Ramotowskiego, ustalajàce jedynie pobyt Sobuty na rynku, bez
okreÊlenia jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci, nie wnosi nic do treÊci dowodów obcià˝ajàcych
oskar˝onego. 

Omówiony ju˝ wy˝ej ci´˝ar wàtpliwoÊci zwiàzanych z ocenà wartoÊci zeznaƒ obcià-
˝ajàcych oskar˝onego [e], brak przekonywajàcych i wolnych od niedomówieƒ, chwiej-
noÊci lub wr´cz wycofania swych uprzednich wypowiedzi, zeznaƒ Êwiadków, obrazujà-
cych win´ oskar˝onego, przy istnieniu sporej iloÊci ustaleƒ dotyczàcych dobrej opinii
oskar˝onego i zgodnie z koniecznoÊcià szczególnej ostro˝noÊci przy ocenie zarzutów,
których przyj´cie za prawdziwe w oÊwietleniu zeznaƒ Juliana Soko∏owskiego i Stanis∏a-
wa Danowskiego w Êledztwie, niezawierajàcych ˝adnych szczególnych okolicznoÊci ∏a-
godzàcych, skutkowa∏oby logicznie zastosowaniem sankcji, okreÊlonej w art. 1 pkt 1
dekretu z dnia 31 VIII 1944 r.1, doprowadzajà Sàd Wojewódzki do wniosku o braku do-
statecznych dowodów winy oskar˝onego i orzeczenia jak w sentencji wyrokuf.

èród∏o: AIPN, SWB, 145, k. 170–173, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

e W oryginale skreÊlone przedstawiony wy˝ej.
f Poni˝ej nieczytelne podpisy s´dziego przewodniczàcego i ∏awników oraz cz´Êciowo czytelne adnotacje dotyczà-
ce poprawek w tekÊcie uzasadnienia wyroku i przes∏ania odpisów wyroku do WUBP w Bia∏ymstoku i Sàdu
Najwy˝szego.
1 Jedynà przewidzianà w dekrecie sierpniowym sankcjà za przest´pstwo z art. 1 by∏a kara Êmierci.
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